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REsur~10 

Este trabalhe tem cerne ebjetive investigar e universo. 

psicessecial.de um grupo. de mulheres idesas de classe sócio. 

-ecenômica baixa. 

Inicialmente, sae analisadas as preblemáticas da mu 

lher e de idese a partir de uma revisão. crítica da litera 

tura, cempreendende estudes teórices e pesquisas empíricas 

realizadas no. Brasil. Também -sae fecalizados es cenceites 

de identidade e de marginalidade, cem frequência referides 

no. percurso. de ~rabalho.. 

A seguir, é relatada uma pesquisa de campo. em que se 

utiliza e métede de história de vida. Feram entrevistadas 

20 mulheres cem idade acima de 60 anes, de baixa renda, re-

sidentes em uma cidade de médio. perte de Estado. de Espirite 

Santo.. 

Apresenta-se uma caracterização. prévia da pepulaçãe 

e pesteriermente uma análise das entrevistas •. Nesta análise 

ebservam-se algumas cenvergências básicas nas cendições eb-

jetivas·de vida e nas representações censtruídas pele grupo. 

das entrevistadas acerca de suas vivências, no. que se refe-

re especialmente às suas cendições de trabalhe, às suas in-

serçees nes centextes familiar e público., às imagens das 

figuras masculina e feminina elaberadas e à situação. viven-

cial de envelhecimento.· 



Destacam-se entre essas convergências: o exercício de 

atividades laborais informais não-especializadas; a referên

cia frequente ao contexto familiar; a construção de uma auto 

-imagem fragilizada ou ambígua que não se coaduna com as ex

periências de sustentáculo familiar relatadas; e uma adequa

ção/inadequação ao modelo vigente de velhice, denotando, fre 

quentemente , uma defasagem entre a idade cronológica e o 

sentimento subjetivo do envelhecimento. 

Finalmente, a conclusão procura integrar os aspectos 

mais significativos observados nos relatos, delineando-se o 

perfil psicossocial do grupo estudado. 



This work intends to investigate the psycho-social profile 

of a group of elderly women of a low socio-economic status. 

First, it will be analysed the problematic of women and 

elderly persons, starting from the criticaI review 

literature, including theoretical studies and the 

researches, that took place in Brazil. The concepts of 

and marginality are also focused. 

of the 

empirical 

identity 

Secondly, the field research will describe, where the 

method of life . history was utilized. The interviews include& 

twenty women, sixty years of age and older, with low income and 

residents of medium size town (aproximately 140.000 inhabitants) 

in the state of Espírito Santo. 

Initially, it will be presented a demographic overview of 

the group, followed by an analyses of the interviews. The simi 

larities of the basic conditions of life among the mernbers of 

the group was observed, as well as its symbolic representation of 

the following characteristics: working conditions, its insertion 

into the. family and other social institutions, the men~al image 

of masculine and feminine figures and, finally, its experience of 

ágeing. 

The results indicate a predominant inclusion of the group 

within the informal sector of labor, the importance of the family 



environment, an ambiguity of the self image and, last but 

not least, an adequacy/inadequacy to the elderly patterns. 

Finally, the conclusion integrates the most signi 

ficant findings, needed to determine the psychosocial pr~ 

file of the group. 
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I N T R O D U c Ã O 
• 

A velhice feminina configura-se como uma temática de 

grande relevância sçcial mas que ainda tem merecido pouca aten

ção por parte dos profissionais das áreas humanas e sociais no 

Brasil. Sendo um tema que converge os aspectos psicossociais 

referentes à condição feminina e à situação do envelhecimento,a 

problemática da mulher idosa integra duas áreas de estudo con-

formando uma interseção teórica e empirica entre elas. 

o aumento da expectativa de vida e o conseqfiente in-

cremento do número de idosos no Brasil, fi~eram com que este 

segmento populacional representasse uma parcela significativa de 

população. Entretanto, as condições de vida precárias em que 

vive grande parte dos idosos brasileiros fazem da velhice um 

grave problema social. As condições de vida do idoso pobre,ca 

racterizada principalmente por sua expulsão do mercado de traba 

lho, por seus baixos rendimentos econômicos e reforçadas por ~ 

sistema de valores que o discrimina duplamente enquanto idoso 

e pobre, vem a confirmar uma situação de marginalidade e opres-

sao. 



2. 

As mulheres idosas e pobres sobrepõem à sua condição de 

classe o fato de "serem mulheres", o que por si s6 ji faria 

com que fossem culturalmente desvalorizadas e marginalizadas em 

diferentes esferas sociais. 

Focalizando este contexto de tripla marginalidade o pre 

s~nte trabalho tem como principal objetivo investigar como um 

grupo de mulheres idosas e de classe sócio-econômica baixa cons

trói o seu universo pBicossocial. 

Na medida em que se trata da construção de um universo 

psicossocial, e levando em consideração que um determinado uni

verso psicossocial é constituido pela interação das representa

ções elaboradas pelos individuos com suas condições objetivas de 

.vida, optou-se por uma pesquisa de campo em qu~ se utiliza o mé 

todo de história de vida. Tal método mostra-se adequado ao ob

jetivo proposto,uma vez que consiste de entrevistas não dirigi 

das em que os sujeitos pode~, eles próprios, conformar, através 

dos relatos, as suas representações e inserções sociais prese!! 

tes e passadas. 

Por ser a velhice um tema que se configura como uma e~ 

pécie de interseção entre a questão da mulher e a do idoso, pr~ 

cura-se analisar, em primeira instância, estas questões,através 

de uma revisão critica da literatura concernente à condição fe

minina .e aos aspectos psicossociais do envelhecimento. Esta re

visão bibliográfica, que não tem a pretensão de ser exaustiva , 

vem a compreender uma dupla vertente, constituida por estudos 

teóricos e pesquisas empiricas realizadas no Brasil. 
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A partir desse delineamento básico, a organização do 

trabalho obedece a um percurso que se caracteriza inicialmen

te por urna discussão de dois conceitos que se mostram relaciona 

dos com o enfoque psicossocial pretendido: os conceitos de i-

dentidade e marginalidade. Ambos são referidos com uma certa 

freqfiência nos meandros do trabalho, o que criou a 

de de defini-los previamente. 

necessi9a-

A seguir, enfoca-se a condição feminina tendo como re

ferência inicial a mulher e a sua relação. com a natureza e a 

cultura, onde se discute, em especial, a sua desvalorização cul 

tural universal. Em um segundo momento, a tônica é o trabalho 

feminino, sendo que as condições de trabalho e as discrimina-

ções sofridas pelas mulheres na esfera pública sao abordadas, 

juntamente com outros aspectos dessa mesma temática. Por fim, 

são relatadas e discutidas algumas pesquisas sobre a mulher bra 

sileira que, em sua maiorja, mostram o conflito de papéis viven 

ciado por esta. 

Os aspectos psicossociais da velhice sao enfocados po~ 

teriormente no tópico seguinte. O enfoque inicial é a problema 

tica do envelhe·cimento e as suas implicações psicossociais. Os 

valores e estereótipos que conformam um determinado modelo de 

velhice são também referidos. Busca-se ainda analisar a situa

ção do idoso brasileiro, ou seja, a sua inserção em um contexto 

social que o marginaliza e oprime. Por último são relacionadas 

algumas pesquisas que enfocam a problematica do idoso no Bra

sil. 
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A pesquisa de campo, cerne deste estudo, constitue o 

próximo passo na organização do trabalho. Urna discussão metodo 

lógica prévia,a posterior caracterização da população e, princi 

palmente, a análise das entrevistas, são definidas: a primeira 

de urna forma mais suscinta, e a segunda e,especialmente a ter

ceira, de um modo mais detalhado, sendo que esta última vem acompa 

nhada de urna reflexão acerca dos dados coletados. 

Com o intuito de integrar os aspectos mais significati 

vos extraidos dos relatos das histórias de vida, bem corno arti

culá-los com o ernbasa~ento teórico e empirico inicial, a concl~ 

são final pretende delinear um perfil psicossocial do grupo em 

estudo. 

Este trabalho tem corno objetivo mediato trazer contri 

buições, através dos qu~stionamentos aqui levantados, para o es

tudo da velhice feminina no Brasii, principalmente no que se re 

fere a investigação do universo psicossocial de idosas pobres~ 

Quase que se poderia dizer conformar urna quarta margi

nalidade a carência de estudos brasileiros, nas áreas sociais e 

humanas, que focalizem especificamente esta população. De fato, 

na pesquisa bibliográfica realizada não foram encontrados estu

dos recobrindo esta problemática especifica. 

~ importante, neste momento inicial, ressaltar a ne

cessidade de dar voz a este grupo marginal, para que ele, atra-

vés de sua fala, reivindique o seu espaço e a sua 

corno agente ativo e participante da sociedade. 

importância 
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CAPITULO I : 

IDENTIDADE E MARGINALIDADE 

1 - IDENTIDADE: UMA PERSPECTIVA DIALÉTICA 

Quando se menciona o conceito de identidade, um outro 

termo quase que espontaneamente surge acoplado a ele como se 

por contraste lhe desse significado: a palavra "diferença". Es

sa dicotomia identidade/diferença costuma ser alvo de muitas p~ 

lêmicas nos meios acadêmicos e nas ciências como um todo. Na 

psicologia, em especial, este conceito mostra-se de suma impor

tância e serve como parâmetro para que se construam diferentes 

concepções de homem. 

Atualmente uma nova postura cientifica vem se esboçan

do trazendo consigo uma nova concepçio de homem e de ciência. 

Considerando as instabilidade, imprevisibilidade e não linearida 

de das ciências e do homem, esta perspectiva insere um tipo de 

questionamento e critica à visio cientifica tradicional. 

Pode-se perceber um inicio desse questionamento até 

mesmo em algumas teorias comprometidas com uma determinada cor 
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, -
rente de pensamento que.a principio nao considerava esse tipo 

de critica. Por exemplo, dentro da corrente estruturalista, há 

o esboço de uma ruptura em relação a um dos seus preceitos fund~ 

mentais que seria o de pensar o particular a partir de urna base 

universal. 

No livro "A Identidade" organizado por Levi-Strauss 

há alguns artigos cujos autores aponta~ para urna nova direção 

dentro do universo estruturalista, talvez criando o que poderia 

ser chamado de uma "versão p6s-e~truturalista". 

Danchin (1981), aborda a problemática da identidade in 

troduzindo o discurso bio16gico ao nivel do discurso antropo16gí 

co, buscando uma identidade que seja perpendicular ao estrutura

lismo. Ressaltando a imprevisibilidade do programa bio16gico e 

a necessidade de se considerar a interação entre este programa e 

o meio ambiente, Danchin introduz a questão da mutabilidade' e 

das flutuações ao nivel bio16g ico e a impossibilidade de previ-. 

são do lugar e tempo exatos dessas mutações. 

Benoist (1981), também enfatiza o aspecto relacional 

como constituinte da identidade, enfocando a presença do outro 

como fundamental nesse processo. Tanto Danchin como Benoist pa

recem esboçar uma abordagem dialética em seus discursos, mesmo 

que não falem diretamente nestes termos. 

Indo ao encontro dessa formulação, um dos pilares te6-

ricos que embasam o conceito de identidade do qual parte este 

trabalho, é a teoria de Berger e Luckmann, autores .que possueM 

urna visão dialética da realidade e do individuo. Partem do prin-
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'cIpio de que a identidade é construIda socialmente através dos' 

processos de socialização,·.proces~os estes através dos quais o 

indivIduo internaliza a re~lidade social objetiva, subjetiva,!! 

do-a. 

Ressaltando o aspecto subjetivo da realidade social,os 

autores descrevem a dinâmica da socialização em três momentos: 

os processos de exteriorização, objetivação'e interiorização da 

realidade. Esses processos são simultâneos, ou ~elhor, ao mes

mo tempo que o indivIduo exterioriza o seu próprio ser no mundo 

social ele interioriza este último como realidade objetiva. 

"Em outJta.6 pa.tavJta.6, e..6taJt e.m .6o-c.-<.e.dade. .6-<.gn-<'ô-<.c.a paJt-
t-<.c.-<.paJt da d-<.a.t~t~c.a da .6oc.-<.e.dade.." (Be.Jtge.Jt ~ Luc.k-
mann, 1985, p. 173). 

A socialização primaria seria a primeira socialização 

experimentada pelo indivIduo. Inicia no momento do nascimento 

e é a "marca" que nos faz tornar membros da soci~dadé. O mundo 

social é filtrado para a criança pelos outros significativos que 

se encarregam de sua socialização. Aspectos emocionais fortes 

permeam este primeiro contato. A criança identifica-se com es-

tes outros que lhe são significativos, interiorizando os papéis 

e atitudes dos mesmos. É por meio desta identificação primei-

ra que a criança se auto-identifica e adquire assim, uma identi 

dade "subjetivamente coerente e plausIvel" (Berger e Luckmann, 

1985, p. 177). 

1 
! , 
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"E~~e p~oce~~o'de identi6icaçio nio ~'Late~al ,K~ ~e 
caniwta. Implica.uma cUa.:e.CUca en;t!te a ide.n.ti.6icaçio pelõ~ 
out~o~ e a auto-identi6icaçio, ent~e a identidade 
objetivamente dt~ibuZda e a identi~ade ~ubjetiva
mente ap~op~iada". .(Be~ge~· e Luckmann, 1985, p. 
177) • 

Duran~e a socialização primária, o individuo vai pro-

gressivamente generalizando as regras sociais impostas pelo seu 

meio social. Num primeiro instante, a criança percebe regras, 

papéis, atitudes particulares mostrados pelos outros significa-

tivos: Mas em seguida, num segundo instante, começa a perceber 

a generalidade de toda norma. E neste momento que a sociedade 

"tatua" socialmente os individuos. 

"A 6o~maçio na con~ci~ncia do out~o gene~alizado ma~
ca uma 6a~e deci~iva na ~ocialização. Implica a inte
~io~izaçio da ~ociedade enquanto tal e da ~ealidade 
objetiva nela e~tabeleclda, e, ao me~mo tempo, o e~
tabelecimento ~ubjetivo de uma identidade coe~en~e e 
contZnua. A ~ociedade, a identidade e" a ~ealidade 
c~i~talizam ~ubjetivamente no me~mo p~oce~~o de inte- . 
~io~ização." (Be~ge~ e Luckmann, 1985, p. 179). 

o papel da linguagem é de importância fundamental: ela 

é o principal instrumento da socialização. É através da interi 

orização da linguagem que esta cristalização ocorre. A lingua

gem é a ponte mediadora entre o "real fora e o real dentro".Ela 

traduz constantemente essas duas realidades: a objetiva e a su~ 

jetiva (que são, na realidade, duas faces de um mesmo processo). 

Um outro aspecto da socialização primár~a é o seu cará 

ter rigido ou arraigado, devido à carga afetiva que envolve to-

do o contexto familiar (ou substituto do mesmo). As interriali-. 
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zaç~es ocorridas neste processo s~o mais difIceis de ser modifi 

cadas po~teriormente. 

Já a socializaç~o secundária possui um caráter diferen 

te. Ocorre temporalmente após a socializaç~o primária, e sua 

intensidade é menor, sendo por isso mais facilmente modificável. 

"A 6ocializaçio 6ecunda~ia ~ a inte~io~izaçio de "6ub 
mundo6' in6titucionai6 ou ba6eado6 em in6tituiçõe6." -
(Be~ge~ e Lucflmann, 1985, p.1841. 

"E a aqui6-tçao 
6 unçõ e6 d~~eta 
do t~abalho." 

do conhecimento de 6unçõe~ e6pecZ6ica6, 
ou indi~etamente com ~aZze6 na divi6io 
(Be~ge~ e Lucflmann, 1985, p. 1851. 

A sua operacionalizaç~o dá-se por meio de técnicas pedagógicas 

especIficas. Não há a necessidade de uma identificaç~o afetiva 

forte para que haja esta socializaç~o e o grau de anonimato po

de ser grande. Enquanto a socialização primária possui um car~ 

ter "inevitável", a secundária possui um caráter "artific~al~, 

ou seja, para a criança o mundo apresentado e produzido na pri-

meira inf~ncia pelos outros significativos parece ser "o mundo" 

e n~o "um mundo", enquanto na socialização secundária os aspec-

-tos convencionais deste mundo, a sua artificialidade, sao perc~ 

bidos com mais clareza pelos indivIduos. 

Os processos de socialização são, portanto, "os meca

nismos mediadores" entre o indivIduo e a sociedade. Através das 

diferentes interaç~es sociais feitas ao longo de sua vida, o i~ 

divIduo constrói e reconstrói, na dialética com o outro e o rnun 

do, a sua identidade. 
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no~ p~oee~~o~ ~oeiai~ implieado~ na 6o~maç~o e eon~e~
vação da identidade 6~O dete~minado~ pela e~t~utu~a ~o 
eial, inve~~amente, a~ identidade~ p~oduzida~ pela in~ 
.te~ação do o~gani~mo, da eon~eiêneia individual e da 
e~t~utu~a ~oeial ~eagem ~ob~e a e~t~utu~a ~oeial dada 
mantendo-a, modi6ieando-a ou me~mo ~emodelando-a. A~' 
~oeiedade~ têm hi~tõ~ia~, no eu~~o da~ quai~ eme~gem 
pa~tieula~e~ identidade~. E~ta~ hi~tõ~ia~, po~êm, ~~o 
6eita~ po~ homen~ eom identidade~ e~peeJ.6iea~." (Be~
ge~ e Luellmann, 1985, p. 228J. 

Um outro autor que define a identidade dentro de urna 

perspectiva dialética é pollak (1987). Este autor associa o te 

ma da construção da identidade ao terna da memória social. Corno 

a identidade, a memória é "ê um 6en5meno eon~t~uJ.do eoletivamen 

.te,~ujeito a eon~tante~ ~eelabo~açõe~." (Pollall, 1987, p.ll.pol-

lak define identidade corno "imagem de si, para sie para os ou

tros", que implica: - unidade fIsica (sentimentos' de ter limi-

tes próprios), continuidade no tempo e coer~ncia,"os diversos 

elementos da exist~ncia espacial e temporal são efetivamente in 

tegrados e unificados" (pollak, 1987~ p.4). Para ele, a memória 

social de um grupo te~ por ~unção a preservação do sentimento 

de unidade, continuidade e coerencia da organização. Quando o 

grupo encontra-s~ em urna situação de crise, há a necessidade de 

urna reorganização interna, a fim de eliminar a defasagem entre 

a auto-imagem e a percepção pelo outro. 

Nesse processo, a interação com o outro mostra ser cru 

cial, assegurando as caracterIsticas de "aceitabilidade", "ad-

missibilidade" e"credibilidade". 
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"T anta a memôJÜ.a c.omo a -identidade tem de .6 eJL c.on.6tan
temente negoc.-idda.6 c.om ,o outJLO. EmboJLa pO.6.6am, amba.6, 
.6eJL peJLc.eb-ida.6 C.Q~~ e.6.6~nc.-ia.6, na veJLdade .6aa c.an.6tan 
temente de.66e-ita.6 e JLec.on.6tJLuZda.6~" (Pallak, 1987; 
p. 4). 

A ênfase nos aspectos dinâmicos, processuais, da iden-

tidade aponta para um tipo de produção cientifica que vem rom-

pendo com as amarras do positivismo e com a ânsia de universali 

zação. Lidar com os paradoxos, contradições e ambigüidades ja 

está deixando de ser tabu em alguns meios acadêmicos. 

Lean (1985), questionando-se acerca da formação da iden 

tidade, frisa o papel do paradoxo nesta conformação. No joge 

dial~tico entre unicidade/multiplicidade e continuidade/mudança, 

o individuo criaria estratégias para lidar com as contradições 

que fazem parte mesmo de sua identidade. 

Esta autora tem corno objetivo verificar,o processame~ 
, 

to da identidade, situando os mecanismos que ai operam. Busca 

elucidar os modos de interação entre os diferentes fatores que 

atuam na formação da identidade, os mecanismos coordenadores des 

ses processos. Parte da hipótese de que esses mecanismos fun-

cionam por contradições, contradições estas que fazem operar a 

identidade. 

o individuo busca formas para lidar com os paradoxos 

e diante deles faz escolhas, reestruturando sua identidade. A 

interação entre o indivIduo e a sociedade ~ que vai oferecer o 

dimensionamento adequado ao processo de "continuar" e "diferir", 

ou seja, a permanência e ~ transformação. Nunes e colabo~ado-
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res (1986), ao refletirem acerca do conceito de identida.de, co-

mentam: 

"O que ~e p~op5e ~ uma nova abo~dagem do ~e~mo, que 
gua~de em ~i a~pecto~ do me~mo e do out~o. Pen~a~ ~e~ 
e não ~e~, ~emel~ança~ e dlá~~ença~. Ao invê~ de ~Up! 
~a~ .a cont~adiçao, ab~o~ve-la num pa~adoxo, onde iden 
tidade não mai~ ~e con~titui um pnoce~~o teleol5gico o~ 
me~mo teleon~mico de um 6im a atingin." (Nune~ et alii, 
J986, p. 32). 

Um autor que analis~a o conceito de identidade mais pa!. 
... 

te de um pressuposto diferente, e Goffman (1982). Ao estudar o 

. estigma ou identidade deteriorada ele categoriza dois tipos de 

identidade social: identidade social virtual e identidade so-

cial real. A identidade social real seria os atributos que o 

individuo prova possuir na realidade, enquanto a identidade so-

cial virtual seria a identidade imputada pela sociedade. Além 

dessas duas categorias, o autor utiliza duas outras: identidade 

pessoal e identidade do eu. A identidade pessoal tem como refe 

rência básica a idéia de unicidade, ou seja, refere-se ao fato 

de um individuo ser único, particularizado. A identidade do eu 

refere-se ao sentido subjetivo dado pelo individuo à sua 
... 

pro-

pria situação vivenciada. Goffman coloca ainda que: 

'"a~ identidade~ ~oeial e pe~~oal ~ão pante, ante~ de 
mai~ nada, do~ intene~~e~ e de6iniç5e~ de outna~ pe~~o
a~ em nelação ao indivZduo cuja identidade e~tã em que~ 
tão." (Go66man, 1982, p. 116). -

E mais adiante: 



13. 

lia identidade do eu ~ ~ob~etudo, uma que~t~o ~~bjetiva 
e ~e6lexiva que deve nece~~a~iamente ~e~ expe~imentada 
.pelo indivIduo cuja identidade e~tâ. em jogo." (Goóóman, 
1982, p. 116). 

o autor admite que o individuo constrói a sua identida 

de a partir do mesmo material do qual outras pessoas j~ constr~ 

iram a sua identificação pessoal e social, mas.que h~ um grau 

de liberdade e variação nesta construção. Apesar de admitir uma 

certa dinâmica, Goffman não chega a sugerir uma concepção dialé 
, 

tica da identidade e as vezes parece ate demonstrar uma certa 

rigidez nas definiç~es e subdivisões que faz do conceito. 

Pensar o conceito de identidade requer maiores investi 

gações, mas nesse momento o referencial teórico mais significa-

tivo foi o, j~ mencionado anteriormente, que concebe a identida 

de como uma construção social. Como h~ diferentes contextos só 

cio-culturais, h~, dialeticamente falando, diferentes identida-

des. O processo de soci~lização é infinito, tão incompleto . e 

dinâmico como os próprios homens. Também a reconstruçao da 

identidade obedece ao mesmo caminho: 

"Na dial~tica ent~e a natu~eza e o mundo ~ocialmente 
con~t~uIdo, o o~gani~mo humano ~e t~an~óo~ma. Ne~ta 
me~ma dial~tica o homem p~oduz a ~ealidade e com i~ 
to ~e p~oduz a ~i me~mo." (Be~ge~ e Luckman, 1985,p~ 
241 ) • 

2 - MARGINALIDADE: UMA DELIMITAÇÃO CONCEITUAL 

-Neste trabalho partiu-se de uma concepçao de marginali 

dade como sendo uma situação social em que os individuos situam 
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, 
-se a imagem de determinados modelos dominantes tais como: o mo 

delo masculino, a classe s.qcio-econômica média-alta e o modelo 

vigente de juventude. N~o· se teve a intenç~o de dar uma conota 

ção pejorativa a este termo, o que, muitas vezes, ocorre ao nl 

vel do senso comum, onde marginal acaba sendo o individuo que 

representa uma ameaça à ordem dominante ou à sociedade de um m~ 

do geral. Em realidade, buscou-se entender a marginalidade 

como um conceito que toma forma, se for utilizado em relaç~o 
, 
a 

alguns parâmetros considerados dominantes. 

Perlman (1981), ao estudar a marginalidade e seus mi-

tos enfoca as diferentes abordagens que buscam conceitu~-la. PO' 

rém, segundo esta autora: 

"Toda-6 a-6. d-ive.Jz.-6a-6 e.-6c.ola-6 do pe.n.6ame.nto que. le.vam ao 
c.on.6tJz.uc.to de. maJz.g-inal-idade. c.onve.Jz.ge.m de.v-ido ao 6ato 
de. que., no nZve.l .6Õc.-io-c.ultuJz.al, toda.6 l-idam c.om '0 PE.. 
bJz.e. uJz.bano." (Pe.Jz.lman, 1981, p. 130). 

Perlman comenta ainda que o ponto de referência em re 

laç~o ao qual a populaç~o marginal é comparada é, geralmente,i~ 

plicito. Muitas teorias partem do principio de que os margi-

nais possuem atributos diametralmente opostos aos da classe mé-

dia urbana, mesmo que n~o explicitem exatamente quais s~o estes 

atributos ou se todos os membros de uma determinada classe so-

cial demonstram possui-lOS em realidade. 
~ 

A autora faz uma cri-

tica às diversas abordagens que enfocam este conceito, tentando 

desmistific~-las bem como as posturas ideológicas'que as respa! 

damo 
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Há que se observar que o conceito de pobreza parece es 

tar intimãmente ligado ao de marginalidade, porém considerar o 

pobre como marginal pode acabar reforçando ainda mais a estigm~ 

tização existente contra este. Entretanto, como já foi dito, ~ 

tilizou-se, ao longo deste trabalho, o termo marginalidade ou 

condição mar~inal para configu~ar uma situação especIfica em 

que os indivIduos contrapõem-se, ou não se enquadram, aos mode

los dominantes instituIdos, sendo muitas vezes discriminados por 

isso. 
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, 
CAPITULO 11: 

A CONDICAO FEMININA , 

1 - MULHER: NATUREZA E CULTURA 

Muitos trabalhos antropológicos contemporâneos buscam 

estudar a situação da mulher em diferentes sociedades. O exercí 

cio do poder pelas mulheres, seu status social, as atividades 

desempenhadas por estas,etc, são alvo· de pesquisas antropológ! 
. 

cas e sociológicas que visam a revelar a mulher enquanto ser 's~ 

cial. No passado, com exceçao de raros autores, como Margaret 

Mead, por exemplo, a condição feminina era estudada tendo sem

pre como referência o modelo masculino, sendo que a mulher aca-

bava sendo vista como mero acessório dos objetivos delineados 

pelo homem. Enfocava-se, principalmentej o seu papel de mae e 

as tarefas domésticas em geral, em detrimento de outras inser 

ções sociais femininas. 

Rosaldo e Lamphere (1979), ao estudarem a questão da 

mulher, da cultura e da sociedade, consideram que, provavelmen-

te, todas as sociedades contemporâneas, independentemente do ti 

po de organização social, têm como característica um grau de 
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domínio masculino. Segundo as autoras: 

"Em tod04 04 lug~~e4 vem04 a mulhe~ ~e~ excluida de 
ce~ta4 atividade4 econômica4 e polZtica4 deci4iva4 . 
.6eU4 papêi4 como e4p04a4 e mãe.6 4ão a44ociado4 a pode-.1 

. ~e.6 e p~e~~ogativa4 iri6e~io~e4 a04 d04 homen4" (R04al
do e Lamphe~e, ·1979, p. 191. 

Nas sociedades ditas primitivas, mesmo tendo havido a 

suposição da existência do matriarcado em algumas delas, este 

sistema de organização social sob o domínio.feminino acabou tor-

nando-se,na verdade, uma imagem mítica e utópica de uma socied~ 

de em que a ordem social estava sob o controle da mulher. Na 

maioria dessas sociedades, entretanto, o poder público era mas-

culino e a fertilidade feminina era enaltecida através 'de ri-

tos, cultos e esculturas de deusas da fertilidade. A associa-

ção da fertilidade feminina com a.natureza mostra-se presente 

sendo que os mistérios dessa fecundidade, para esses povos,eram 

também transductados para a "natureza obscura" da mulher. 

Beauvoir (1980), comentando a respeito dos clâs primi t,! 

vos e da associação que o agricultor, pertencente a estes clâs, 

fazia da mãe-terra com as mulheres, afirma: 

"A Natu~eza na .6ua totalidade ap~e4enta-4e a ele como 
uma mãe; a te~~a ê mulhe~, e a mulhe~ ê habitada pe
la4 me4ma4 6o~ça.6 ob4eu~a4 que habitam a te~~a." (Beau 
VOi~, 1980, p. 88). 

A constituição biológica da mulher, o seu aparelho re-

produtor, e o fato de dar a luz e amamentar os filhos, criaram 

condições e legitimações sociais que direcionaram a mulher para 

o âmbito doméstico e para o reino da Natureza. O homem, ao con-
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trário, está "liberto" das "amarras reprodutivas", ou seja, de-

vido ao fãto de não·arcar com a gestação e suas conseqaências, 

investiu, e revestiu-se,de funções sociais públicas, direciona~ 

do-se para a produção de bens culturais. Estadicotomia mu-

lher/natureza versus homem/cultura, fundamentou-se nas diferen-

ças biológicas e sexuais, porém nao há qualquer "naturalidade" 

nessa contraposição, isto é, as estruturas biológicas distintas 

apenas foram um "motivo" para que se criasse artificialmente urna 

situação desigual entre os sexos. 

A interação entre as reais diferenças biolqgicas e as 

construções simbólicas humanas conformaram, universalmente, es-

sa desigualdade sexual. De acordo com Rosaldo e Lamphere: 

no que ~ ~e~ homem ou o que ~.~e~ mulhe~ depende~~ da~ 
inte~p~etaçõe~ biologica~ a~~ociada~ a cada modo cultu 
~al de vida. n (Ro~aldoe Lamphe~e, 1979 I p. 22). -

A oposição mulher/homem bem corno a respectiva oposição 

natureza/cultura, também se articula ,com a idéia de desordem/oE 

dem, conceitos dicotômicos acoplados aos anteriores. Na medida 

em que se considera a natureza corno o reino da desordem,do caos, 

das imprevisibilidades, à mulher também sao associadas estas 

terminol.ogias, corno se ela fosse um ser indomável, caótico, im-

perfeito, precisando portanto de urna intervenção masculina para 

que assim seja burilada. Já o homem, visto cómo pertencente ao 

reino da cultura, tem ao seu lado a ordem e o domínio da nature 

za. Os "artefatos culturais" (Geertz, 1978) sao os frutos 

dessa organização e interação com o meio natural. O homem tor

na-se, então, senhor absoluto dos dois reinos, pois um já lhe 
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pertence "por defini~io" e,o outro, se nao lhe pertence "intrin 

secamente", precisa ser do~inado ~ abatido por ele. 

Ortner (1979)., abordando a relação homem/mulher, cultu 

ra. / natu'reza, suscita algumas questões a este respeito, coloca~ 

do três níveis de questionamento: o primeiro é relativo ao fa

to universal do status secundário atribuido culturalmente à mu-

lher em todas as sociedades; o segundo, re'fere-se às idéolo-

gias, simbolizações, classificações, pertinentes à mulher, que 

diferem de cultura para cultura; e o terceiro diz respeito às 

diferentes contribuições, poderes, influência, etc, das mulhe-

res, muitas vezes em divergência com a ideologia cultural domi~ 

nante. 

Estes três níVeis mencionados por esta autora parecem 

se referir: o primeiro à urna abordagem transcultural, ou seja, 

à aquilo que é comum a todas as culturas; o segundo, a urna abor 

dagem intercultural, ou 
~ 

a aquilo que varia de cultura para cul 

tura; e o terceiro, à urna abordagem "contra-cultural", ou me-

lhor, as posições femininas divergentes da ideologia cultural 

vigente conformariam urna contra~cultura ou contra-ideologia com 

características próprias, em conflito com a ordem dominante. 

o primeiro nível - a desvalorização universal da mu-

lher - foi o ponto enfocado por Ortner em seu trabalho. A rela-

ção ideologia/cultura tamb~m se faz presente, de forma que, 

ao se pensar as produções culturais, não,se pode .deixar de le

var em consideração os aspectos ideológicos que legitimam as 

mesmas. 
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As diferentes ~tividades, responsabilidades e modos de 

agir associados ao homem e.·à mulher distintamente, aparecem em 

todas as sociedades conhecidas. A diferença na constituição bi 

ológica, não só'sexual, mas também em termos de força física, 

pr.opiciaram a divisão de tarefas e a separação das atividades 

femininas e masculinas. Rosaldo e Lamphere (1979) tecem consi

derações a este respeito acrescentando que as atividades mascu-. 

linas foram sempre reconhecidas como mais importantes que as a-
. . 

tividades femininas, e os papéis desempenhados pelos homens sem 

pre foram mais valorizados. 

As ideologias cul turais desvalorizan às atividades e pa":: 

péis femininos, ao mesmo tempo em que mitifica a maternidade co 

locando-a como essencial na vida da mulher. Se por um lado, há 

todo um enalteciment;o da categoria mãe, quase "santificada" no 

exercício deste papel, por outro lado, o valor social atribui-

do a ele é secundário em relação às produções masculinas. Ao 

invés de ser considerado um papel sócio-cultural, é,. na verda

de, traduzido ideologicamente cerno um papel "natural", intrínseco 

à condição biológica feminina. Ser mãe torna-se assim um "de-

ver social" ao mesmo tempo em que é apenas a manifestação de 

uma "necessidade natural". Este paradoxo mostra-se implícito 

nos diferentes discursos "sobre" e ."para" a mulher. 

A mulher na nossa sociedade, em função de sua capacida

de reprodutiva, de seu aparato biológico, tem sido submetida a 

diferentes mitos e místicas que pretendem ditar as normas do fe 

minino. As funções de mãe e esposa, ambas domésticas, isto -e, 

restritas ao domínio privado, têm sido enaltecidas como "in~ 

trínsecas" à condição feminina. Assim, a família torna-se o 
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"local" privilegiado da mulher, o seu "reino", enquanto a rua, 

o espaço público, ainda permanece cheio de interdições e contr~ 

dições, causando muitas vezes um conflito de papéis antagôni-

COSo 

A mítica da mulher tem seu prolongamento na menopausa, 

período onde o corpo feminino passa por transformações. 

"Aqui, ela continua ~endo in6e~io~izada, ma~ o ~en~ido 
de de~ valo~izaç.ão c.omo que ~ e co n~ olida, po'i~ o c.limatê. 
~io não t~az ac.~ê.~cimo~, apena~ uma p~o6unda e dolo~o~a 
~en~aç.ã.o de pe~da." (Fe~~ei~a, 1981, p. 60 J. 

"A menopau~a, tal como a mena~c.a, ê. vi~ta como um momen 
to de t~an~ 6o~maç.ão, de c.~i~ e de identidade."( Fe~~ei~a-; 
7981, p. 60J. 

Só que sao dois momentos de vida bem diferentes: . .. . o l.nl.Cl.O da 

condição reprodutora e o fim dess~ mesma condição. Apesar da 

constatação da permanência do desejo sexu'al, muitas mulheres 

quando chegam ao climatério sentem-se IImenos" m~lher. Inúmeros 

mitos reforçam essa crença fazendo com que a mulher defronte-

se com um paradoxo existencial: no momento em que ela pode es-

capar de sua função biológica, libertando-se das "amarras da n~ 

tureza", ela nao "pode" (ou não se sente capaz de) ser mulher. 

Aragão (1983), ao analisar a posição estrutural e as 

disposições sociais que envolvem a categoria mãe, busca enten-

der a nossa própria sociedade através deste paradigma. Para o 

autor, a categoria esposa-mãe ocupa um caráter central na so-

ciedade brasileira, sendo uma síntese desta mesma sociedade. A-

firma: 



22. 

"Em out~a~ palav~a~, t~ata-~e de p~oblematiza~ o eon
te~do ~elaeional da eatego~ia e~po~a-mae, em te~mo~ de 
eatego~ia ~ep~e~entativa de um neixe de ~elaçõe~ ~o
eialmente dete~minado e ma~eado po~ ~ep~e~entaçõe~ va
lo~ada~, ou po~ emoçõe~ eultu~almente eon~t~uIda~. Ou 
ainda, eon~ide~a~emo~ a eatego~ia "e~po~a-mae" eomo 
~igninieativa de uma po~içao (logo~ e~t~utu~al) a 
qual ~e"aloea um valo~ (logo~ eultu~al) "~ae~alizado". 
AI ~e ~itua~ia, de no~ma eminente em no~~o entende~, o 
6ule~o de algun~ p~ineIpio~ ~elaeionai~ p~õp~io~ ã no~ 
.6a .6oeiedade." (A~agão, 1983, p. 144). 

A família, local feminino por excelência, é o lugar o~ 

de a categoria esposa-mãe surge. Entretanto essa càtegoria não 

se restringe ao espaço doméstico, pelo menos em termos de seus 

desdobramentos e representações. No âmbito público, muitas vê-

zes, a categoria esposa-mãe é acionada, quer seja para "lavar a 

honra" ou para xingar um adversario (Aragão, 1983). Para o au-

tor, a questão da "honra" masculina ou familiar, manifesta a 

preocupação constante" com o controle do comportamento sexual 

feminino. A" santidade" e o "recato da mulher são questões que 

extrapolam as paredes do lar para se tornarem, as vezes, casos 

de polícia. A transposição da categoria esposa~mãe para o esp~ 

ço púplico, parece objetivar um não-anonimato social em qUe os 

indivíduos buscam praticas sociais particularizadas. A dependê~ 

cia moral da figura materna "e o autoritarismo paterno são dois 

pólos presentes nao só no âmbito privado, mas permeando as rela 

ções públicas e políticas, sendo que, por sua vez, o espaço pú

blico e seus representantes também buscam privatizar os seus 

discursos e as suas praticas. 

A maternidade parece ser o referencial para a constru

" çao da identidade da mulher e a natureza, associada ao determi

nismo biológico da reprodução, parece ser uma categoria concei-

tual utilizada em analogia com a condição feminina. 
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Ortner (1979), propõe uma questão referente à desvalo

rização pan-cultural da mulher: 

"O que pode~la ~e~ havIdo na e~~~u~u~a gene~allzada e 
na~ condlç~e~ de exl~t~ncla comun~ a cada cul~u~a, que 
pode~la levã-la~ a coloca~ um valo~ In6e~lo~ ~ob~e a 
mulhe~?" (O~~ne~, 1979, p. 100). 

Esta mesma autora supoe que a mulher seja identifica 

da com, ou é um simbolo de: 

"Alguma col~a que cada cul~u~a de~valo~lza, alguma col 
~a que cada cul~u~a de~e~mlna como ~endo uma o~dem de 
exl~t~ncla In6e~10~ a ~l p~~p~la." (O~~ne~, 1979, p. 
10 O) • 

Ortner define cultura como um sistema de significados 

(símbolos, artefatos, etc). através dos quais o ser humano trans 

cende a sua existência natural, e equaciona esta definição à no 

çao de consciência humana Csistemas de pensamento e tecnologia) 

que busca garantir o controle da natureza. 

Geertz (1978)., ao av~liar o impacto do conceito de cul

tura sobre o conceito de homem e a interação existente entre a 

natureza e a cultura para a conformação do ser humano, . propoe 

uma nova concepção de cultura: 

"A cul~u~a ~ melho~ vl~ta n~o como complex04 pad~~e4 
conc~e~o~ de compo~tamento - c04~ume~, U~04, ~~adlç~e~, 
6elxe~ de hãbl~o~ - como tem ~ldo o ca~o at~ ago~a, 
ma~ como um conjun~o de mecanl~mo~ de con~~ole - pla
no~, ~ecel~a~, ~eg~a~, In~~~uç~e4 (o que o~ engenhel
~o~de compu~aç~o chamam "p~og~ama4") - pa~a gove~na~ 
o compo~tamen~o." (Gee~~z, 1978, p. 56). 
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Dando um novo sentido ao conceito de cultura, Geertz 

enfatiza assim os mecanismos siropôlicos de controle do comport~ 

mento ("programas" que "e~pecificam" as possibilidades das rea

lizações humanas. Mesmo possuindo um equipamento natural que 

lhe possibilitaria viver difer~ntes vidas, quando sob a dire

çao de padrões cul tura'is e sistemas de significados específ,!. 

cos construidos historicamente (os quais ordenam e dão sentido 

à vida humana), o homem torna-se indfvidualizado, único. Não 

haveria assim homens que nao fo'ssem modificados pelos costumes 

de lugares particulares, mas sim homens localizados em diferen

tes contextos e programados culturalmente de forma distinta. 

~ interessante observar que/apesar de toda a diversi

dade cultural humana, a categoria mulher encontra-se desvalori

zada universalmente. Presume-se que, de acordo com o que já 

foi antes abordado, a ideologia cultural considere a mulher co

mo mais próxima à natureza que o homem, e portantq mais"imprev,!. 

sivel", porém em termos culturais, esta mesma mulher torna-se 

"previsível" na medida em que é vista como exercendo' sempre um 

papel secundário ao do homem. 

Ortner faz uma distinção entre natureza e cultura no-

vamente trazendo à tona a suposta superioridade desta última 

em relação à primeira. Como a mul~er, a natureza é subordina

da ao controle do homem, e a autora então se pergunta porque 

as mulheres parecem estar mais próximas da natureza. Esboçan

do três nlveis de discussão, pondera que o corpo da mulher e 

suas funções reprodutivas seriam um dos aspectos que favorecem 

esta proximidade; o segundo aspecto refere-se aos papéis ,so

ciais atrelados a estas funções reprodutivas~ e o terceiro, e 

referido à estrutura psíquica feminina, considerada, por sua 
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vez, também próxima a natureza. Tanto nos níveis biológico, s~ 

cial ou psicológico, a .mulher é culturalmente (e inconsciente--

mente, segundoOrtner) identificada com os processos naturais. 

Corno afirmou Beauvoir (1980): liA mulhvl. muito mai.6 que. o home.m 

e. a vItima da.6 e..6P~Cie..6." (p. 60). 

o corpo feminino parece condenar a mulher a mera repr~ 

dução da espécie, enquanto o homem não tendo os encargos da pr~ 

criação, fica mais livre para a produção de bens cu~turais. O 

valor dado ao fato de gerar e criar filhos e menor do que aque-

.le dado às atividades culturais de um modo geral. 

~ óbvio, entretanto, que a mulher também produziu e 

produz cultura, ou seja, símbolos, categorias, valores, etc., 

pois é um ser humano pensante e corno o homem participa da cons

trução do mundo social. Ortner cita Levi-strauss que afirma: 

liA mulhe.~ nunca pQde. to~na~-.6e. .6ome.nte. um .6igno e. nada 
mai.6, poi.6 d~.6de. que. num mundo ma.6culino e.la ~ ainda 
uma pe..6.6oa e. na me.dida e.m que. e.la ~ de.Ôinida como um 
.6igno, de.ve. (ainda) .6e.~ ~e.conhe.cida como ge.~ado~a de. 
.6igno.6." (Lê.vi-St~au.6.6, apud O~tne.~, 1979, p. 109). 

Nesse sentido então a mulher transcende a natureza e 

entra no mundo da cultura corno agente transformador. Mas ao mes 

mo tempo, ainda permanece presa às suas raízes biológicas e aos 

valores destinados a sua condição sexual. Urna espécie de du-

pIo movimento surge: um movimento J?ara "fora", em direção ao 

mundo social, outro para "dentro" de si, em direção à sua estru 

tura biológica "natural" enraizando os seus pés, ou melhor o 

seu útero, no solo da natureza. Novamente aqui, a ideologia 

cultural parece subestimar a participação da mulher corno prod~ 
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seu papel de mãe. 
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eo 

Participando assim de dois mundos, um tido corno natu-

ral e o outro, corno artificial, a mulher é vista corno estando 

na linha intermediária entre a natureza e a cultura, e segun-

do Ortner, "numa e~eala de t~an~eendineia in6e~i~~ ao do ho-

mem." (p. 106l. 

o papel social feMinino é também visto corno próximo -a 

natureza devido ao seu atrelamento às funções fisiológicas da 

mulher. Estas funções levam-na à urna limitação dos seus movi: 

mentos públicos pois exigem o dispêndio de parte do seu tempo 

com os cuidados com a prolé. O processo de lactação e aleita-

mento materno é um dos exemplos que conduzem as maes a uma roti 

na com o bebê e a um aprisionamento doméstico. A relação mãe/ 

filho e o papel socializador feminino é visto como "natural",c~ 

mo que fazendo parte, intrinsecamente, das tarefas femininas. 

Ortner comenta ainda que: "eneo nt~a-~ e um ~eeo nheei-. 

mento implZeito e uma ligação ent~e a~ e~iança~ e a natu~eza em 

muita~ p~ãtiea~ eultu~ai~." (p. 107l. Em diferentes culturas,a 

criança não é considerada um ser social completo e portanto os 

rituais dirigidos aos adultos não ·são reverenciados às crianças 

que permanecem sendo vistas como mais próximas à natureza que 

os individuos adultos. Segundo Ortner, esta categorização das 

crianças com a natureza, e a ligação bastante estreita entre 

mae e filho, pode, conseqfientemente conformar . -a noçao de uma 

maior proximidade da mulher com a natureza. 
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Ariis (198l), por sua vez, ao falar da construç~o so

cial da infância atravês d~ hist5~ia, demonstr~ que, a preocu

paçao e a "obsessão" pelos problemas relativos à infância s~o 

características do mundo atual. Atravês de vários exemplos, es 

te autor parece desmistificar as idêias de "naturalidade" e de 

"necessidade" associadas à relação m~e/filho e à concepç~o de 

infância, idêias estas que se encontram presentes, hoje em dia, 

em diferentes áreas científicas bem corno nas representações do 

senso comum. Muitas vezes os saberes psicológico; mêdico, etc., 

trazem embutidas em suas teorias, concepções e "receitas" sobre 

a relação mãe/filho que acabam, não só reforç"ando o papel da 

mulher enquanto mãe, corno tambêm instituindo práticas pedagóg! 

cas que buscam controlar esse mesmo papel. 

Ao exercer o seu papel materno, a mulher tem corno urna 

de suas tarefas principais a sociálização dos filhos. ~ ela que, 

prioritariamente, vai t"ransformar, através da socialização pri

mária, o recêm-nascido em ser social. Fornecendo-lhe os parâm~ 

tros culturais e êticos, ensinando-lhe as maneiras adequadas de 

se comportar, etc., a mulher torna-se assim, a mediadora do 

mundo sócio-cultural. A socialização diferenciada para meninos 

e meninas acaba sendo urna de suas tarefas. 

Chodorow (1979), ao estudar a ~strutura familiar e a 

personalidade feminina enfoca o papel materno no desenvolvimen

to diferenciado da personalidade de seus filhos homens e mulhe

res. Após urna ideritificaç~o inicial com a m~e, ambos os sexos 

desenvolvem urna identificação de gênero diferenciada, reagindo 

de modo distinto perante a figura materna. As meninas aprendem 

a ser maes"naturalmente", dando continuidade à experiência que 
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tiveram com a sua própria mãe. Já os' meninos, rompem com a 

identificação materna inic.ial e p'recisam aprender a ser homens 

e desenvolver a sua masculinidade em contraste com a feminil ida 

de de sua mãe. Através de identificações opostas, construídas 

inicialmente na relação' mãe/filho, a identidade de gênero se d~ 

linea, sendo reforçada posteriormente, pelas futuras socializa

ções dos indivíduos. 

Não cabe aqui neste momento tecer consiqerações a res

peito·do processo das identificações masculinas e femininas sob 

a ótica psicanalítica, do complexo edipiano ou das possíveis cri 

ticas à perspectiva um tanto "misógina" de Freud. Enfoca-se pr~ 

cipalmente a diferença de socialização entre meninos e meninas 

e o que isso significa para a conformação da identidade 

nina. 

femi-

Os meninos e as meninas sao socializados· diferencial-

mente, sendo que o mundo masculino é apresentado de forma a con 

trastar com o feminino, como se fossem opostos e inconciliáveis. 

Atributos como independência, racionalidade, insensibilidade, 

etc, sao apresentados como pertencentes ao "reino" masculino, 

enquanto qualidades como dependência, irracionalidade, emotivi

dade, etc., são consideradas como que fazendo parte da psique 

feminina. Atividade e passividade como polos masculino e femi

nino, respectivamente, sintetizam uma tipologia de gênero que 

permea as rerresentações e expectativas de comportamento dos 

indivíduos. A submissão da mulher tida como "natural" devido 

aos atributos femininos é, na verdade,construída passo a passo 

nos diferentes processos de socialização. Belotti (1987), ao 

abordar o processo de socialização da menina na família e na 
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escola, desnuda os condicionamentos aos quais esta est~ sujei-

ta desde a mais tenra infância. Ensinar a ser mulher ou "edu-

car para a submissão" torna-se uma tarefa materna reforçada por 

instituições como a escola, que complementam a socialização in-

fantil. 

Pitanguy de Romani (1982), após citar exemplos de ins-

trumentos de socialização para a conformação da identidade de 

gênero, afirma: 

"Ve4de a in6ancia, na con4t~uÇao do ma4culino e do 6e
minino, ~elaç~e4 4ociai4 complexa4 - que inte~agem em 
dive~404 n1.vei4: 6amilia~, comunitã.~io, polZti"co, e~ 
blico, etc.. - 4e 6azem p~e4ente4 e 4e atualizam, nao 
4Õ no domZnio da4 p~ã.tica4, ma4 também no domZnio p4Z
quico, imp~egnado po~ ~ep~e4entaç~e4 incon4ciente4 de 
a44imet~ia 4exual. E4te dom1.nio no entanto, longe de 
4e~ um 4ub4tituto a-hi4tõ~ico da4 ~elaç~e4 4ociai4 ê, 
de 6ato, 4ua expe~iência a nlvel incon4ciente, incon4-
c~ente que é, ao me4mo tempo p~oduto e p~oduto~ de ~e
laç~e4 4ocia~4." (p. 64). 

Também ao nível de sua constituição personalógica e 

de sua identidade de gênero, segundo Ortner, a mulher parece 

aproximar-se da natureza. A personalidade feminina, nos termos 

em que é moldada socialmente, retroalimenta a idéia de que a mu 

lher age mais "naturalmente" que o homem, isto é, através da ra 

cionalidade e do domínio de categorias abstratas, o homem se in 

sere no mundo de cultura, enquanto a mulher, vista como mais 

voltada para uma relaç~o mais imediata e "natural" com as coi-

sas, assemelha-se, analogamente, com a natureza. 

Até nas terminologias usadas pelo senso comum em rela-

çao à natureza, tais como: "mãe-terra", "grande-fitero", etc., 

h~, ideologicamente falando, um atrelamento da mulher ao mundo 
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natural, aliãs, um atrelamento de uma "parte" da mulher i na tu-

reza. "Otero ll e 11 mãe 11 , II parte ll e "papel ll
, parecem definir a mu 

lher através de metonímias falaciosas. A categoria mulher par-

cializada e dissecada nos discursos vigentes, perde assiw , a 

sua potência, tornando-se presa fãcil do domínio masculino. As 

P!óprias mulheres, muitas vezes, reforçam a cadeia de dominação, 

auto-desvalorizando-se. 

D'Âvila Neto (1980), estudando o autoritar~smo e a do-

minação masculina articulando-os com a sociedade brasileira, a-

firma: 

"AtJtavê:.6 de. um conjunto de. papê:-t.6 de.6-tn-tdo.6a pJt-toJt-t 
~oJt um mundo patJt-taJtcal, dom-tnado pe.lo phallu.6, e. onde. 
ê: valoJt de. tJtoca, .6ua 6e.m-tn-tl-tdade. ê: pJte.de.te.Jtm-tnada.A.6 
.6-tm, .6ua -tde.nt-tdade. de.ve.Jtã .6e.Jt e.ncam-tnhada paJta a ma
teJtn-tdadi ou paJta a 6unção JtepJtodutoJta. VaI pode.Jtmo.6 
6alaJt de .6ua -tdent-t6-tcação com o gJtupo dom-tnante., Jte.
je-ttando o .6eu pJt5pJt-to gJtupo dom-tnado .•• " (p. 31,321. 

Identificando-se com o grupo dominante e incorporando 

os papéis estabelecidos por este grupo como se estes fossem 

lIinerentes ll i sua feminilidade, a mulher, muitas vezes, é 
~ 

cum-

plice de sua própria dominação. Torna-se assim transmissora de 

valores e estereótipos conformadores de um sistema de represe~ 

tação-dominação que se traduz na prãtica por uma relação de po-

der e desigualdade entre os sexos. 

As mulheres, fragilizadas por uma sociedade que as re~ 

ponsabiliza pelas deficiências físicas, morais e intelectuais 

de seus filhos, submetem-se is regras instituídas, colocando-se 

como reprodutoras não só de outros seres humanos, mas também 

dos valores que as oprimem (Negreiros, 1985). 
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A ordem dominante, baseada no modelo masculino, ao tra 

duzir o biol6gico ("natural") para o cultural, ou seja, ao cons 

truir modelos dicotômicos para ambos os sexos, coloca a mulher 

numa posição desigual e marginal. Na medida em que existe um 

modelo cultural masculino "legitimo e legitimador", que preten

de falar da mulher, colocando-a na posição do outro, do que es

tá fora~ uma espicie de marginalidade i criada tornando-se en

tão a lugar social que lhe i reservado. Esta marginalização o

corre também ao nivel público, nas relações de produção e na de 

sigualdade salarial entre homens e mulheres. 

2 - O TRABALHO FEMININO 

Saffioti {1976) em seu estudo sobre a mulher na socie

dade de classes aborda os mit9s e as determinações sociais que 

cercam a condição feminina na sociedade. Ao enfocar o trabalho 

feminino, comenta a importância da inserção das_mulheres, prin

cipalmente das classes desprivilegiadas, no mercado de trabalho. 

Faz também um hist6rico e uma comparação entre a sociedade pré

capitalista e capitalista, tendo como referência o trabalho fe

minino e a sua evolução. 

Segundo a autora, na sociedade pri-capitalista, as mu

lheres desempenhavam um relevante papel econômico, mesmo que p~ 

litica, juridica e socialmente fossem tidas como inferiores 

ao homem. A familia era a unidade produtiva, sendo que os 

seus membros, inclusive as crianças, desempenhavam tarefas fun

damentais para a sua subsistência econômica. Mas o papel da mu

lher, enquanto trabalhadora, era visto como subsidiário, na manu 
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tenção econômica do grupo familiar. Como havia baixa produtiv~ 

dade do trabalho, devido à lentidão do processo produtivo ainda 

bastante artesanal, o trabalho feminino era necessário não só 

para a economia familiar,mas também, como argumenta Saffioti: 

"nec.e.6.6ãJti.o pa.Jta. ga.Jta.nt,,[Jt a. oc.,,[o.6,,[da.de da..6 c.la..6.6e.6 dom,,[na.nte.6." 

(p. 34)~ Entretanto, a autora comenta que a expulsão da mulher 
. . 

do sistema produtivo já se esboçava na forma subsidiária como o 

trabálho feminino era tratado. A mulher, ocupando posições ~ 

ternas e menos compensadoras,começa a ser marginalizada no sis-

tema produtivo. 

Com o advento do capitalismo e toda a conseqdente mu-

dança no modo de produção, nas relações de trabalho, e com a 

definição mais nítida das classes sociais, a múlher se enqua-

dra nessa nova est~utura econômica levando uma desvantagem so-

cial de dupla ordem: ao nível da superestrutura, ou da ideolo 

gia dominante, ocorre a subvalorização das capacidades femini-

nas e a mitificação da supremacia masculina, e ao nível estrutu 

ralou econômico, a mulher se torna cada vez mais marginaliza-

da no sistema produtivo, ocupando posições periféricas ou infe-

riores, de menor remuneração (Saffioti, 1976). A exploração e-

conômica, o lucro, a competição, etc., caracterizam essa nova 

ordem produtiva, e a mulher, neste contexto, torna-se uma assa- . 
lariada geralmente mal-remunerada, ou seja, torna-se uma mão-de-

obra mais barata que o homem. 

Saffioti observa que: 

"TJta.ta.-.6e, po,,[.6, de veJt a. que.6t;o de um .6egundo angu
lo, ou .6eja., do angulo da. ma.Jtg,,[na.l,,[za.ç;o do tJta.batM 6~ 
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m~n~no, o que vale d~ze~, da ma~9~nal~zação da p~õp~~a 
mulhe~ enquanto ~oe~u~.» (p. 37). 

Nas primeiras décadas da revolução industrial, as mu

lheres e as crianças, mãos-de-obra desqualificadas, recebiam bai 

xíssima remuneração por um trabalho excessivo, em péssimas con-

dições.. As leis trabalhistas ainda não existiam e só muito mais 

tarde, com o movimento organizado dos trabalhadores, é que come 

çaram a ser editadas. Mas, mesmo hoje em dia, pr~ncipalmente 

em países subdesenvolvidos, as mulheres continuam sendo mais 

mal-remuneradas que os homens e ocupando profissões desprestig~ 

adas,burlando-se alegislaç~o trabalhista mais facilmente. 

Historicamente, a atividade "trabalho" é o resultado da 

atuação do homem sobre a natureza, no processo social de produ-

zir meios para a sua sobrevivência e da sociedade. Segundo Saf-

fioti, o trabalho industrial nas sociedades capitalistas -e um 

"modo histórico determinado de humanizar a natureza e de reifi-
-

car as relações sociais" (p. 39). O valor do salário, nessas 

sociedades, n~o corresponde muitas vezes às necessidades de pr~ 

duç~o e reprodução da vida do trabalhador, sendo esta situação 

bastante agravada em países'subdesenvolvidos, onde há uma bru-

tal concentração de renda nas mãos de uma pequena minoria e um 

enorme exército de miseráveis, sub-empregados, ou assalariados 

que nao ganham para sua sobrevivência. 

Para as mulheres de classe sócio-econômica baixa, o 

. trabalho se impõe como um meio de garantir a sua subsistência e de 

sua família, sendo que o seu trabalho doméstico contribui de 

forma crucial para a manutenção da força de trabalho tanto mas-
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culina quanto feminina. A mulher, inclusive aquela que só de-

sempenha tarefas domésticas, está assim estreitamente vincula-

da ao sistema produtivo. 

No Brasil, o contingente feminino engajado no mercado 

de trabalho vem crescendo a cada dia (vide anexo n9 1). Em 1985, 

35,2% dps mulheres faziam parte da população economicamente at! 

va (PEA) (Fonte IBGE). Normalmente ligadas ao mercado informal 

de trabalho e/ou exercendo atividades de pouca ou n~nhuma espe-

cialização, quase a metade das mulheres participantes da PEA 

(49,5%), recebia até um salário mínimo, enquanto apenas 31,1% 

dos homens recebiam esta mesma quantia. Exercendo profissões 

tais corno: empregadas domésticas, lavradoras, operárias da in-

dústria, secretárias, professoras, etc., as mulhéres ocupam, em 

sua maioria, profi~sões tipicamente "femininas", geralmente des 

valorizadas e mal remuneradas. 

Bruschini (1987), -analisando o trabalho feminino no 
-

Brasil, faz comentários interessantes a este respeito: 

"A e~tnutuna tnadicional da 6amllia bna~ileina centna
liza na mulhen a ne~pon~abilidade pelo~ cuidado~ com a 
ca~a e pela cniação do~ 6ilho~, me~mo quando ela a~~u
me uma atividade pnodutiva. O ca~amento e a matennida 
de, 6neqUentemente, obnigam a mulhen a ~e netinan d~ 
meneado de tnabalho ou a tnabalhan concomitantemente 
dentno e 60na de ca~a, bu~cando com muito e~6onço um 
equilZbnio entne a~ atividade~ pnodutiva~ e nepnoduti
va~ ." ( p. 6 O J • 

Bruschini complementa os dados do IBGE, fornecidos a~ 

teriormente, referentes à participação feminina na PEA, especi-

ficando que a força de trabalho feminina é predominantemente j~ 

vem e solteira. Em 1980, 51,8% da' PEA feminina era composta de 
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solteiras, sendo que as casadas nao chegavam a 36%. O numero de 

filhos também influi, restringindo a inserção da mulher em ati

vidades produtivas. Quanto maior é esse número, menor é a part! 

cipação feminina no mercado de trabalho. O casamento e, princi

palmente, a maternidade exercem maior influência sobre o traba

lho feminino nas áreas urbanas, onde as relações trabalhistas 

sao mai's formalizadas. As casadas que participam mais na PEA 

sao qS trabalhadoras rurais ou aquelas que exercem atividades 

informais dentro de sua própria casa (Bruschini, 1987).. . Em 

áreas urbanas, a conciliação do papel de mãe com o de trabalha

dora torna-se mais difícil, até porque nao há uma infra-estrutu 

ra de creches públicas para as mulheres de baixa renda. 

Pena (1981), aborda, em um artigo sobre o"trabalho f~ 

minino, a família e a revolução de 30~ a legislação concernen

te ao trabalho da mulher e a forma autoritária como foram elabo 

radas as leis trabalhistas femininas. A família, com a sua face 

patriarcal ainda presente, representava, e ainda representa, a 

instituição sobre a qual os discursos ideológicos e políticos 

convergiam sua atenção. A "defesa" da família na história pol! 

tica brasileira e a nítida separação de papéis femininos e mas

culinos, significaram a opressão da mulher e o seu confinamento 

doméstico. Um patriotismo de cunho moralista e a "honra do lar", 

eram parte de uma política autoritária que se expressou também 

na legislação sobre o trabalho feminino. Discriminações e pre

conceitos que enalteciam o papel da mulher como mãe em detrime~ 

to de seu papel de trabalhadora remunerada, permearam a legisl~ 

ção trabalhista durante décadas. Só bem recentemente, com a 

.Constituição de 1988, as mulheres tiveram algumas de suas rei-
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vindicações introduzidas nesta legislação. Mesmo assim( em al-

guns aspectos parece haver ainda ambiguidades no que se refere 

à jornada de trabalho e à remuneração, como por exemplo, no ca

so dos empregados domésticos, cuja legislação se mostra não mui 

to explícita. 

--Atualmente, as mulheres que sao chefes de família re-

presentam uma parcela significativa (25 a 33%) da população mun 

dial. No Brasil, segundo os dados do IBGE, em 1985, este con-

tingente representava 20,1% da população. Há uma tendênciacre~ 

cente de lares che(iados por mulheres, sendo que estas famílias 

constituem uma parte importante das camadas mais pobres "de to-

dos os países, situadas, muitas vezes, em níveis de pobreza ab-

soluta (Barroso e Bruschini, 1981). Esta percentagem mostra-

se maior na zona urbana do que na rural, e quanto à sua distri-

buição por estado civil; as viúvas representam 56%, seguidas 

das separadas, desquitadas e divorciadas (24%) e das solteiras 

(20%). Geralmente essas mulheres auferem rendimentos precários, 

mais baixos do que os dos homens. Em média ganham um salário mí 

nimo, ou menos e, muitas vezes, sobrevivem com a ajuda do sal~ 

rio infantil e da pequena produção doméstica realizada fora do 

mercado formal de trabalho (Barroso e Bruschini, 1981). 

" A crescente inserção da mulher no mercado de trabalho, 

sugere que as dificuldades de sobrevivência e a necessidade -de 

aumentar a renda familiar estão pressionando a mulher, inclusi-

ve as casadas e mães, a exercerem uma atividade remunerada. A 

pressão econômica mostra-se mais forte do que as dificuldades de 

compatibilizar o "trabalho doméstico com o não-doméstico (Brus-

chini, 1987). No Brasil, a crise econômica e o consequente em-
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pobrecimento da população das classes média e baixa, estão asso 

ciados diretamente ao aumento da participação feminina no merca 

do de trabalho. O desemprego e o achatamento salarial em um 

contexto político econômico recessivo levam, por sua vez, a uma 

proliferação de atividades informais, tais como: prestação de 

serviços para terceiros, sem entretanto, as garantias trabalhi~ 

tàs adequadas. Na zona rural, essa situação também se torna 

grave. na medida em que nao há, muitas vezes, a garantia dos di-

reitos trabalhistas, sendo o trabalho geralmente temporário e 

mal remunerado. 

Saffioti (1976),ao falar da sociedade americana comen-

ta que d~ 

urna p~o6i44~O." (p. 49), ou seja, em sua maioria,' não atingem 

uma escolarização superior buscando cursos técnicos de rápida 

duração para o exercício imediato de uma profissão. Geralmente, 

sao profissões que não oferecem expectativas de promoção e es-

sas mulheres as encaram comõ um emprego provisório que -cessara 

com o casamento. No Brasil, onde a população de analfabetos é 

grande, sendo maior entre as mulheres (vide anexo n9 6), e onde 

as condições de vida são miseráveis, exercer uma profissão com 

algum tipo de especialização é quase um "luxo". A grande massa 

de trabalhadores e trabalhadoras constitue mão-de-obra desqua-

lificada, um exército de reserva marginalizado e oprimido. Seja 

no campo ou na cidade, as condições de trabalho, transporte, m~ 

radia, saúde, etc, são insuficientes, contribuindo assim para 

o desgaste físico e, algumas vezes, mental, do trabalhador po-

bre, levando-o, não-raro, a um envelhecimento precoce. 
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As mulheres das camadas pobres têm normalmente.um tra-

balho diário excessivo, pois exercem todas as atividades domés-

ticas, além da atividade remunerada. Essa sobreposição de fun 

çoes e papéis pode acarretar conflitos e culpas, caso essa con-

ciliação não seja satisfatória. Em outras. palavras, a mulher 

tendo como encargo toda a responsabilidade em relação aos fi-

lhos e a casa, além do exercício de uma atividade remunerada,v~ 

vencia uma situação de sobrecarga física e afetiva,as vezes co~ 

flituosa. A sociedade de classes não oferece à mulher a possi-

bilidade de integração dessas funções, pelo contrário,forja mi~ 

tificações que acabam reforçando esses conflitos. Segund9 Saf-

fioti: 

"Ne~te tipo de e~t~utu~a ~ocial, a vida 6eminina ~e 
ap~e~enta cont~adit~~ia. H~, pa~a a~ mulhe~e~, uma ne
ce~~idade ~ubjetiva, e, muita~ veze~, tamb~m objetiva, 
embo~a nem ~emp~e.a p~imei~a ~e to~ne con~ciente, de 
integ~ação na e~t~utu~a de cla~~e~ e, de out~a pa~te, 
uma nece~~idade ~ubjetiva e objetiva de ~e da~ a 6amI
Lia." ( p • 5 8 1 • 

A ideologia dominante, que tem como uma de suas expre~ 

soes os meios de comunicação de massa, por um lado estimula a 

imagem da mulher independente e dinâmica e, por outro, a imagem 

da mulher doméstica e passiva, voltada para o marido e os fi-

lhos. A· dicotomia de papéis, aparentemente antagônicos, é leg! 

timada por um duplo código moral que apregoa, de forma diverge~ 

te, a inserção da mulher nos contextos doméstico e público (Ma

ranhão, 1984; Pimenta, 1986). 

Em resumo, com a configuração do sistema econômico em 

moldes capitalistas onde a unidade de produção deixa de ser a 
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família para ser a indústria, a mulher, além de esposa e mae, 
, ' 

se torna trabalhádora assalariada, acumulando dessa forma dife-

rentes papéis. Como está submetida a uma espécie de dupla mo-

ral que prega por um lado a sua "castidade" de mãe e por outro 

a sua inserção como mão-de-obra no mercado de trabalho, a mu-

lher acaba vivenciando conflitos e ambigüidades, ambigtiidades 

estas presentes no próprio discurso dominante. 

I 

3 - CONFLITO DE PAPÉIS: O OUADRO EMERGENTE DE ALGUMAS PESQUISAS 

SOBRE A MULHER BRASILEIRA 

Muitas pesquisas foram feitas nos últimos tempos ten 

do como preocupaçao e referencial a problemática feminina. A-

té 1970, havia poucos estudos a este respeito, mas a partir des 

ta data o tema emerge: 

"E um pe~Zodo que ~e ea~aete~iza pelo e~60~ço de da~ 
vi~ibilidade ã mulhe~ eomo agente ~oei~l e hi~tõ~ieo, 
eomo ~ujeito, pelo empenho em de~vénda~ ~ua op~e~~ão e 
demon~t~a~ que uma abo~dagem de~ta~ que~tõe~ ê pe~ti
nente, t~az eont~ibuiçõe~ impo~tante.6 ao entend.-émento 
da ~oeiedade; bu~ea legitima~ a mulhe~ eomo objeto de 
e~tudo." (Ba~~o~o et alii, 1985). 

Inicialmente muitas pesquisas tinham o objetivo de es-

tudar a mulher inserida no mercado de trabalho, denunciando a 

desigualdade e os conflitos presentes neste contexto. Uma das 

preocupaçoes era a de analisar a opressão da mulher no sistema 

capitalista e o discurso"machista"dominante legitimador dessa 

-opressao. Esses estudos eram, em sua maioria, feitos por mulhe 

res e tinham, muitas vezes, um comprometimento com a perspecti-

va feminista, vindo acoplados a uma posição política e de mudan 
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ça social. 

Atualmente parece haver uma maior diversificação de in 

teresses, sendo que as pesquisas têm buscado estudar as vivên

cias femininas em diferentes contextos sociais, permitindo as

sim, que as próprias mulheres falem de si mesmas. 

. O estudo da identidade feminina é um dos temas mais 

freqfi€ntes dessas pesquisas, que partem do princípio de que a 

identidade feminina é socialmente construída (Franchetto et alii, 

1981). Relativizar e desnaturalizar a categoria mulher, atra

vés da investigação dos sistemas sociais que a produz, torna-se 

o objetivo de muitos pesquisadores, que têm contribuido de for

ma significativa para um" questionamento da nossa realidade so

cial. 

Os pesquisadores ligados ã Fundação Carlos Chagas em 

são Paulo, têm como uma de suas preocupações o estudo da condi

çao feminina. A maior parte das pesquisas encontradas está 

vinculada a esta instituição, sendo que foram citadas, neste m~ 

mento, as pesquisas que se mostraram mais diretamente relaciona 

das com a proposta deste trabalho. 

Salém (1981), ao realizar uma pesquisa de campo com um 

grupo de mulheres faveladas da Rocinha, fez algumas considera 

ções relevantes a respeito da dupla determinação a que estas m~ 

lheres estavam submetidas: a determinação de gênero (sexo) e a 

de classe. No caso dessas mulheres ainda havia um tipo 

de marginalização que seria dado pela posição que ocupam na pi

râmide social. A determinação de classe dá um contorno especí

fico a esta população pois a luta pela sobrevivência se torna 
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primordial. Submetidas a uma dupla jornada de trabalho.e sen-

do o sustentáculo afetivo e financeiro da unidade familiar, não 

encaravam o seu trabalho público como determinante fundamental, 

tendendo a privilegiar, nos seus discursos, as tarefas domésti-

caso Nota-se aí um paradoxo entre a realidade e a representa-

ção que fazem dela: constróem uma auto-imagem fragilizada, de-

pendente da figura masculina (pouco presente) porém possuem uma 

história de luta e de sobrevivência independente desta figura. 

Novamente o modelo dominante parece prevalecer. 

"Pencebend~-~e a menci de~~e~ intenmedi~nio~ ~a~culi 
no~ ou do de~tino, a mulhen deixa tnan~panecen a ima
gem de que n~o ~e a6inma como ~ujeito de ~ua exi~tin
cia, que n~o nealiza ~ua identidade como ~en humano, 
que não exi~te. pana ~i ma~ pana e atnavê:~ do~ ou.tno~." 
( S al em , 1 9 8 1, P . 9 3 ) . 

Goldenberg e Colo (1983), em uma pesquisa com maes de 

baixa renda, aborda o desenvolvimento de seus filhos nos prime! 

ros meses de vida, em condições adversas,e as estratégias mateE 

nas para garantir a alimentação de seus bebês. Essas mulheres 

inseriam-se precariamente no mercado de trabalho por terem dif! 

culdades de conciliar as atividades domést~cas e, principalmen-

te, o cuidado com os filhos, com um trabalho remunerado. Depen-

diam do cônjuge ou da colaboração de outros parentes (família 

extensa), ou de ambos, quanto ao encargo de sustentar seus fi-

lhos. A estratégia de ampliação da família através da coopera-

ção de outros membros para a renda familiar, mostrou-se funda

mental, para essas mulheres, na garantia da alimentação de sua 

prole. Essa estratégia constituia-se assim um mecanismo de 

reprodução em um meio sócio-econômico adverso. 
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Scavone (1985) ,. estudando uma comunidade de mulheres 

do Maranhão, entrevistou 81· pessoas, tendo como enfoque os di

versos aspectos da maternidade e os conflitos 'rel~cionados a 

esta vivência. A relação com o saber médico oficial e os sabe 

res empíricos tradicionais da comunidadé também foram aborda

dos. Desmitificando a maternidade como um fato biológico; Sca

vone estuda as representações simbólic,as que' a cercam e a ambi 

valência dessas mulheres, expressada de um lado, através do 

prazer da maternidade relatado e de outro, através da opressão 

que a maternidade e seus encargos representam. O contexto so

cial mais amplo também foi ~sboçado, bem como as estratégias de 

resistência dacomu·nidade em relação a toda uma política de na 

talidade autoritária, e a sua luta pela sobrevivência ém um 

meio extremamente carente. 

Através dos relatos de 53 mulheres de diferentes ida

des, um grupo de pesquisadoras buscou estudar a identidade Só

cial e sexual da mulher. Comentando acerca das representações 

dessas mulheres a respeito de sua própria sexualidade e femini 

lidade, Alves e oolaboradores (1981) discutem a violência simbó

lica, os valores, a dupla moral, os conflitos do "tornar-se mu

lher" e a necessidade de romper com·o silêncio que cerca as 

questões femininas 'e seus mitos. Comprometidas com uma perspe~ 

tiva feminista, essas pesquisadoras fazem uma reflexão crítica 

da condição feminina, tendo como base os conteúdos dos depoi

mentos. 

Um outro artigo analisa os conceitos dicotômicos pre-

sentes nas análises sobre a condição feminina, partindo de 

uma pesquisa com mulheres trabalhadoras de Olarias no interior 
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de são Paulo. Analisando as condições de vida dessas mulheres e 

o seu trabalho, a autora constatou a extreita ligação que ha-

via entre o seu trabalho como oleiras e a sua vida familiar, 

pois havia a possibilidade de conciliarem as atividades produt! 

vas com as domésticas, neste contexto específico, em que o esp~ 

ço público e o privado coincidiam. Os papéis de mae e trabalha 

dora sobrepunham-se, e muitas vezes, as crianças também traba

lhavam no mesmo local que as suas maes. Também foram opserva

dos nos relatos das mulheres a subestimação de suas atividades 

produtivas e uma ênfase em seus papéis de esposa e mãe, o que 

parece demonstrar a construção de uma auto-imagem fragil.izada e 

definida por atributos ligados à reprodução (Ricci, 1985). 

As cinco pesquisas mencionadas anteriormente têm como 

ponto de convergência entre elas o fat~ de as mulheres pesquis~ 

das estarem como numa espécie de "corda bamba" entre as suas 

funções reprodutivas/soci~is e o desempenho de atividades prod~ 

tivas. Os conflitos de identidades dicotômicas, na maior parte 

das vezes, inconciliáveis,· manifestam-se nas representações que 

essas mulheres fazem de si" e de sua vida. As suas inserções pú

blicas e privadas e os papéis sociais atrelados a esses dois do 

mínios, mostram-se cheios de ambiguidades e contradições, quer 

seja no âmbito da sexualidade, do trabalho ou da família. A fa

mília, no entanto, parece representar o local privilegiado de 

suas referências, o contexto ao qual sua identidade é referida, 

seja por similaridade ou por oposição. 

A família, enquanto tema de fundamental importância p~ 

ra analisar-se a condição feminina, merece um breve históri

co de sua evoiução no Brasil, seguido de alguns comentários ge-
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rais. 

Os estudiosos do processo de transformação por que pa~ 

sou a família brasileira, da família patriarcal ã família nu

clear de hoje, fazem considerações sobre a estrutura familiar 

articulando-a com o sistema social vigente. Càndido (1951), ao 

falar da família patriarcal brasileira, considera que esta nao 

é meramente um sistema sexual ou afetivo, mas um sistema polít! 

co e econômico. Atualmente, com exceçao de algumas areas ru

rais específicas, a família brasileira é nuclear ou conjugal,ou 

seja, composta de pais e filhos. A grande migração que ocorreu 

nas últimas décadas no país, o conseqüente crescimento das cida 

des, as novas demandas de trabalho, a noção de liberdade indivi 

dual, etc, criaram um novo perfil da família brasileira prati

camente restrita, hoje, a poucos membros (Azevedo, 1961). 

Essa concepçao um tanto estanque de família patriar-

cal x família conjugal, vem recebendo críticas de novos pesqui

sadores que buscam estudar não "a família", mas sim as "várias 

combinações possíveis circunscritas histórica e socialmente"(Fu 

kui e Bruschini, 1981, p. 3). Estudando a organização familiar 

das classes dominantes e generalizando-a para outros segmentos, 

muitos pesquisadores, no passado, deixaram de investigar os ar

ranjos aiternativos de organização familiar no Brasil, que, na 

realidade, comportavam a maior parte da população (Correa,1981). 

Família e trabalho, temas que se referem intimamente à 

posição e definição da mulher na sociedade, são polos que nor

malmente, colidem entre si, em um sistema social que constrói 

modelos dicotômicos e papéis cristalizados. A organização fami-
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1iar, tanto quanto a organização dos meios produtivos, ~ artif! 

cia1, produzida ao longo da hist6ria de maneira distinta. Contu 

do I é vista como um modo de or.ganização social "natural", imutá 

ve1 portanto, ou como pondera Durham (1983). 

"No ·ea~o da 6amZlia, a tend~neia ~ "natu~alizaç~o»· ~ 
ext~emamente ~e6o~çada pelo 6ato de ~e t~ata~ de uma 
in~tituiç~o que diz ~elpeito, p~ivilégiadamente, ã ~e
gulamentaç~o ~oeial de atividade~ de ba~e nitidamente 
biol;giea: o ~exo e a ~ep~oduç~o.» (p. 15). 

Moraes (1981), analisando a questão da família e do fe 

minismo, argumenta que, no momento·em que se rompe com ~ unida-

de entre família e produção, com o advento do capitalismo e a 

progressiva industrialização, processa-se também o divórcio en-

tre o "pUblico" e o "privado". A famllia, juntamente com o 

trabalho, são redefinidos, sob eita no~a ordem econ6mica, isto 

é, ao nível das leis econ6micas e ao nlvel da representação s~ 

cia1, há uma transformação de valores e relações sociais carac

terizando assim um novo enfoque da famllia e das atividades pr~ 

dutivas. Esta autora propõe a "privatização" do "pUblico" e a 

"politização" do "privado", rompendo com a ruptura existente en 

tre ambos. Mas acredita que isso só será realmente possível se 

as mulheres estiverem comprometidas com urna perspectiva femini~ 

ta e questionadora, conscientes dos mitos e falácias que envo1-

vem toda a problemática feminina em nossa sociedade. 
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. ... 
CAPITULO I I I: 

VELHICE: Uf.i Ei,FOQUE PSICOSSOCIAL 

1 - ENVELHECIMENTO: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A velhice é um terna que vem adquirindo urna crescente 

importância, tornando-se cada vez mais discutida por diversos 

setores da sociedade. Geralmente, é associada à doença, invali 

dez ou pobreza, sendo vista corno um periodç dramático do desen 

volvimento humano. Costuma-se ver o idoso corno um ser improduti 

vo, doente ou carecendo de alguma capacidade fisica ou mental. 

t pelas perdas e restrições. que, na maioria das vezes, a .velhi 

ce é definida. Esta visão da velhice está presente no cotidia-

no, no discurso do senso com~m, impregnando de mitos e distor-

çoes a imagem que se faz do velho. 

Há urna tentativa de se delimitar o inicio da ter-

ceira idade, sendo que os critérios são variáveis nessa 

delimitação. A Organização Mundial de Saúde define a idade de 

65 anos corno o limite inicial da velhice.Mas, a idade de 60 

anos também é considerada, por algumas teorias, o parâmetro que 

marca o começo dessa etapa de vida. 
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A sociedade·, respaldada pelo· sistema econômico, mui tas 

vezes, estabelece corno critério definidor da velhice a aposenta 

doria. A desvinculação com o trabalho produtivo torna-se, entã~ 

um critério significativo em urna sociedade industrial contemp~ 

rãnea. 

Numa sOciedade em que as atividades produtivas e os 

respectivos papéis desempenhados pelos indi·víduos corno trabalha 

dores são considerados definidores de status e reconhecimen to 

social, aqueles que se desvinculam do mercado de trabalho tor

nam-se, muitas vezes, discriminados e socialmente marginaliza -

dos. As perdas referentes ao desengajamento profissional podem 

levar a urna situação de anqústia e a urna diminuição na auto-es 

tima desses indivíduos. Por ser um fato qera1mente marcante e 

com consequ~ncias ~sicossociais siqnificativas~ a aposentadoria 

torna--se um parâmetro que não pode ser neq1iqenciado no estudo 

sobre a velhice. 

Basicamente, as ·teorias que abordam a questão do enve 

1hecimento alJrupam-se dentro de duas perspectivas: urna que 

apregoa o desengajamento dos idosos de suas atividades anterio 

res,inc1usive do trabalho, corno forma destes encontrarem um me 

1hor "equilíbrio" de sua personalidade; e a outra, a teoria da 

atividade, que considera a ação um meio preventivo de evitar os 

possíveis efeitos negativos do envelhecimento. Segundo esta óti 

ca, as perdas físicas e emocionais do idoso devem ser compensa 

das com atividades que estimulem a sua inserção ·sócio-afetiva. 

(Moreira, 1982). 
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Essas duas concepçoes, diametralmente opostas, parecem 

partir do princípio de que se pode generalizar um modelo único 

de velhice para todos os indivíduos, independentemente de suas 

características personalógicas e dos contextos culturais em que 

se inserem. Em um mundo social onde se é dado um valor máximo 

à produção de bens e mercadorias, fazer apologia da atividade 

ou inattvidade na terceira idade, sem contudo questionar os va 

lores que sustentam a nossa sociedade tal como é, pode vir a 

reforçar ainda mais os estereótipos e mitos que cercam o idoso. 

Em algumas sociedades tradicionais pré-industriais, o 

idoso ocupava um lugar de destaque, que se traduzia por sua ex

periência e saber. Com as mudanças introduzidas pela socieda

de industrial nas relações de trabalho e com a s~paraçao das 

. esferas pública. e privada , em que a família deixa de ser a 

unidade produtiva de cunho artesanal, os idosos perderam um dos 

seus papéis de maior importância social, o de transmissores,não 

só de um saber empírico, como também da memória cultural de um 
-

grupo. Destituídos de sua função social por excelência, perde -

ram poder e status, sendo redimensionados por uma outra ótica 

ideológica que os marginaliza. A velhice torna-se, assim, vis -

ta como um período de perdas em diferentes níveis: social, afe 

tivo e biológico. 

o envelhecimento ao nível biolóqico é um fato inques-

tionável, mas,sob um enfoque psicossocial, há uma qrande polêmi 

ca em torno da preservação ou perda de capacidadffigue este pr~ 

cesso pode suscitar. Diferentes teorias buscam encontrar aspe~ 

tos peculiares a esta etapa de vida, partindo, às vezes, de pr~ 
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missas comprometidas com uma perspectiva ideológica específica. 

Encarar o idoso cOrr&o um indivíduo produtivo ou improdutivo so 

cialmente, que pode manter a sua independência ou que precisa 

ser tutelado, são alguns exemplos de que há controvérsias a 

respeito não só do conceito de velhice, mas principalmente, do 

comportamento "mais adequado" aos idosos. Aliás a pa].avra "ade

quação" ou "adaptação" surge com uma certa fre~uência nos dis -

cursos ,cujo o tema é a velhice. Adaptar o idoso, adequando a 

sua Ldade cronológica ãs suas novas "vestimentas" ~ociais, apª 

renta ser uma meta de muitos programas institucionais que po~ 

co; questionam a ordem estabelecida. 

Segundo Belo (1985), o conceito de velhice deve vir 

acompanhado de uma análise da ideologia dominante, pois esta de 

ternina a forma de organização e interpretação da sociedade. A 

velhice como fenômeno bio-psico-social deve ser enfocada em sua 

totalidade, ou seja, é preciso que se investigue a interrelação 

de todos esses fatores para que se apreenda a problemática do 

idoso sem reduzí-la ã conceocões parciais e mistificadoras do 

problema. 

Fisioloqicamente, a velhice é um período ca:cacterizado 

por alterações celulares, diminuição do. consumo de eXiqênio, a~ 

mento da,qordura corporal, etc., alterações essas consideradas 

desfavoráveis pois levam a uma debilidade das forças físicas(~~ 

lo, 1985). Algumas mudanças patológicas, mesmo não fazendo paE 

te do processo de envelhecimento normal, podem ocorrer, tais c~ 

mo: hipertensão, artrite, arteriosclerose, etc. As funções ce

rebrais, caso não haja nenhum processo patogênico, podem ser 
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facilmente preservadas. sem Que seiam afetadas as capacidades 

intelectuais. Pode haver maior lentidão na execucão de aloum 

tipo de problema oue exii.a rapidez em sua resolucão, mas. nor 

malmente, o pensamento e a aprendizagem mostram-se preservados. 

(gears, e Feldman , 1985). 

Em relacão à sua situação familiar, o idoso, com a 

transfe~incia de prestígio e poder para os mais jovens, ocorri-

da em· nossa sociedade, deixa de ser visto como um indivíduo pr~ 

dutivo até dentro de sua própria família, assumindo uma posição 

de dependente e incapaz. (Salgado, apud. Belo, 1985). Também ao 

nível familiar, o critério "produtividade" parece ser o parime-

tro de "discriminação dos idosos. Um reforço ideológico mútuo 

entre o nível macro-social, onde são alijados do mercado de tra 

"" balho, e o nível micro-social do contexto familiar, onde perdem 

prestígio e poder decisório, leva, frequentemente, a que os ido -

sos introjetem uma auto-imagem depreciativa, contribuindo as-

sim para a sua própria marg~nalização. 

A família nuclear de hoje, composta de pais e filhos 

nao oferece' espaço para a inserção do idoso que, quando não é 

institucionalizado em asilos, é marginalizado dentro da esfera 

familiar. A situação econômica também contribui para esta ins

titucionalização, pois muitas vezes os idosos não têm condições 

de arcar com o seu próprio sustento. 

Como considera Belo (1985): 

" ... A veth~ce ~e con6~gu~a envotv~da e ~n~~mamen~e t~ 
gada ~ ~mp~oduçao, a um momen~o da v~da em que, ab~up~ 
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tamente, lhe ê~mpo~to o papel de dependente. Ap~e~e~ 
ta-~e como uma queb~a dQ-p~oce~~o natu~al de envelhec~ 
mento, ~em l~gaçãa-com a~ óa~e~ ante~~o~e~, ca~acte~~~ 
zada pela deb~l~dade óZ~~ca, pela dep~ec~aç~o de ~eu 
~~~tema de valo~e:~ e, p~~nc~palmente.,' como já. aó~~ma -
mo~, pela ~mp~odut~v~dade" (p. 14) 

França (1989 b) isugere que as transformações impostas 

pela sociedade à imagem do idoso, podem acarretar um sentimento 

de ambivalência generalizado, nao só naquele cuja imagem está 

em jogo, mas em todos aqueles que o cercam. Uma paternalização 

que se expressa muitas vezes sob a forma de superproteção e 

infantilização do idoso , uma cobrança para que este renuncie 

a determinadas atividades "não adequadas" à sua -idade, são co-

mumente encontradas nas oráticas cotidianas. Uma delas se refe-

re à uma interdição. ou pelo menos. um controle. à sexualidade 

do idoso. envolta em oreconceitos aue visam a moralizar a sua 

conduta sexual. De diferentes maneiras, o idoso i marginalizado, 

quer seja ele visto como um ser decadente e incapaz ou quer se 

ja ele visto como um grande sábio imaculado. Esses dois extre-

mos, de um lado, o velho SUb-humano, de outro, o sábio sobre-hu 

mano, são na realidade dois mitos que demonstram a dificuldade, 

de se encarar o idoso como um individuo com sentimentos e capa-

cidades adultas. 

Na cultura ocidental o culto à iuventude, estimulada 

pelos meios de comunicacão de massa, cria uma' estitica e com 

portamentos padronizados que se tornam modelos a serem seguidos 

por todos. Associar beleza e saúde à juventude, não i só uma 

estratigia de marketing, como tambin uma forma de instituir um 

paradigma unívoco que invalida qualquer outra referência alter-
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nativa. A imagem do idoso, neste contexto, nas raras vezes em 

que aparece, é geralmente referida ao seu papel de avô, o que 

sug~re a sua cristalizaçio em um Gnico papel social, ligado a 

esfera doméstica. Na realidade, com o encolhimento de sua in 

serçao pGblica devido principalmente à aposentadoria, o idoso 

acaba praticamente restrito à casai e talvez seja por isso que 

há um enaltecimento exagerado do seu papel de avô, corno reforço 

ideo16gico para melhor "enquadrá-lo" nesse espaço. 

Belo (1985), abordando a defasagem do idoso em relação 

aos mais jovens, faz a seguinte observação: 

"A ~elaç~o do mundo do~ mai~ joven~ com. o~ velho~ ton 
na-~e panadoxal, diante da onganização do pnôpnio ~i~
tema; ao me~mo tempo em que ~e exige do ·indivIduo uma 
atualidade, impõe-~e àquele com mai~ de 60 ano~, um 
alheamento do p~e~ente. O velho jã n~o pode panticipan 
do mundo do~ joven~ ponque o ~eu ~i~tema de valone~ 
pentence a outna genação;e não atualiza o ~eu ~i~tema 
de valo~e~ ponque 6ica impo~to a um i~olamento, a ten 
uma vida dividida entne compantilhan da~ lembnanca~ de 
~eu pa~~ado com o~ companheino~ de idade, e o ob~enva~ 
a vida que ~e conit~ôi po~ aquele~ que.conduzem e~ta 
div~ ~o." (p. T 6) 

Com esse isolamento de geraçoes, evita-se o conflito,o 

questionamento de valores e estere6tipos, não havendo portanto 

uma troca de experiências e visões dê mundo, que poderia pro-

piciar urna mudança na concepçio de velhice e urna transformação 

da realidade social. O idoso sendo isolado e isolando-se em 

suas lembranças passadas, não as compartilhando com outras qer~ 

çoes, passa a ser um mero observador passivo dos acontecimentos, 

sem que possa participar e questionar, com seu saber, a ordem 

social instituida, que,por sua vez, mantém-no calado e oprimido. 
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A sociedade, como orqanismo de controle, imori~e sobre 

os indivíduos padrões de comoortamento .aue se traduzem em p~ 

péis sociais, para que estes mantenham a estrutura social domi-

nante sem questioná-la. Através de mecanismos ideológicos, este 

controle se realiza, na medida em que a ideologia se materiali

za em um conjunto de práticas, reguladas por rituais materiais 

e definidas por instituições específicas, cujo objetivo e repr~ 

duzir a·s relações de produção em um sistema capitalista (AI thus 

ser, 1985). Os indivíduos ao assumirem determinados papéis so -

cialmente impostos, conformam a sua identidade social interior~ 

zando-os,e passam a desempenhá-los como se fossem "intrí.nsecos" 

a sua realidade subjetiva, cooperando assim para a eficácia da 

ideologia dominante. 

Beauvoir(1990), em seu longo.estudo sobre a velhice, 

aborda de forma contundente os diversos aspectos dessa etapa de 

vida,enfocando também os determinismos sócio-culturais envol 

vidos na assunção de diferentes concepçoes de velhice ao longo 

da história. Afirma: 

"E a ~entido que o~ homen~ con6enem ~ ~ua exi~t~ncia,~ 
~eu ~i~tema global de valone~ que de6ine a ~entido e a 
valon da velhice. Inven~amente: atnav~~ da maneina De 
la oual uma ~ociedade ~e comDonta com ~eu~ velho~, ela 
de~vela ~em equIvoca a vendade~muita~ veze~ cuidado~a
mente ma~ canada de ~ eu~ pnincIpio~ e de ~ eu~ 6in~. (p. 
108) ., 

A velhice é uma situação vivencial de "reavaliacão tem 

poral" {Auaras, 1986). A relação com a própria temporalidade, 

que se expressa nas expectativas de vida e na proximidade da 

morte, pode muitas vezes causar um sentimento de angústia e uma 
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dificuldade de aceitação da finitude da existência. As perdas 

de familiares e/ou a viuvez são também fatos que podem favore -

cer o aparecimento de um estado confusional em que os indivi-

duos perdem referências de sua identidade. Construir projetos 

de vida e buscar realizá-los é uma das formas de engajamento 

pessoal do idoso com o seu próprio destino, que assim se afirma 

como sujeito de sua própria existência. 

2 - Cl IDOSO NO BRAS I L 

No Brasil, o número de pessoas com mais de 60 anos vem 

crescendo a cada dia, formando assim, uma parcela considerável 

da população. Embora aumentando em termos numéricos, essas pes-

soas ainda continuam socialmente marqinalizadas. 

" O envelhecimento populacional ~ hoje um 6en5meno uni 
ve~~al, ca~acte~l~tico tanto do~ pal~e~ de~envolvido~
como, de modo c~e~cente, 40 Te~cei~o Mundo (Kalache et 
alii . 1 9 8 7. p • 2 O O ) • 

Com a diminuicão das taxas de fecundidade e de morta-

lidade infantil nos oaíses subdesenvolvidos. a pirâmide nooula-

cional,de acordo com as oro;ecões demoaráficas nara o nróximo 

século. deixará de ser comoosta Dor um enorme continaente de 

criancas e iovens. tal como é atualmente. oara dar luoar a um 

número maior de adultos e velhos (vide anexo n9 8). 

Segundo Ramos e colaboradores (1987), as ca:!:"acterí", ticas pri~ 

cipais do. envelhecimento nos países do Terceiro Mun-
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do sao, por um lado, a precariedade das condições de vida da 

população, e por outro, a rapidez. com que esse envelhecimento es 

tá ocorrendo, o que faz c~m que o envelhecime~to da população 

acabe tornando-se urna problemática social. 

Há urna concentração da população idosa em áreas urba 

nas, devido principalmente ao êxodo rural ocorrido nas últimas 

décadas. Em 1940, 68% dos brasileiros .vivi~m no campo e em 1980, 

inversamente, 68% viviam na cidade. O rápido processo de urba

nizacão do nais inverteu, em auatro décadas , a situacão urbano 

-rural da população (Berquó e Leite, 1988) (vide anexo n9s 3, 4 

e 5). 

Observa-se ainda que fiá um :::Oiltingente maior d~ mulhe -

res acima de 60 anos do que de homens nesta mesma faixa de ida

de, tanto no meio rural quanto no meio urbano, sendo que, em 

1980, 73,2% das mulheres idosas moravam em centros urbanos: Urna 

menor mortalidade feminina e urna menor mortalidade urbana PQ 

dem estar associadas,mutuamente, na confiquracão desse perfil 

populacional. (Berquó e Leite, 1988) . 

O grupo de idosos é, proporcionalmente, o grupo etário 

que mais cresce na população brasileira. Em 1980, 6,1% desta PQ 

pulação era~càmposta por pessoas com 60 anos ou mais, havendo 

urna estimativa de que,de 1980 ao ano 2000, ocorrerá um aumento 

de 107% do numero de idosos. (Kalache et alii, 1987). 

No Brasil, a expectativa de vida ao nasc~mento era, em 

1950, de 43,2 anos, em 1980, de 63,S anos e a projeção para o 

ano 2 O O O é de 68,5 anos. Apesar des ta expecta ti va es tar aume·n -
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tando nos últimos anos, há uma diferença significativa entre 

ricos e pobres: 15 anos a favor dos ricos. Como complementam Ka 

lache e colaboradores (1987): 

"~e6letindo de~~a 6o~ma a p~o6unda divi~~o ~oQial e 
eQonômiQa que ~emp~e exi~tiu no paZ~ e que 60i aQentua 
da na~ d~Qada~ mai~ ~eQente~." (p. 202). 

Entre homens e mulheres também há uma defasagem na ex 

pecta·tiva de vida, principalmente nos países desenvolvidos onde 

as mulheres podem esperar viver em média 7,5 anos a mais que os 

homens. Já nos países subdesenvolvidos como um todo, essa dife-

... 
rença e de 2,2 anos a mais para as mulheres, sendo que no Bra 

sil, a expectativa de vida ao nascimento em 1980 era de 60,9 a-

nos para os homens e 66, O anos para as mulheres (Kalache et alii, 

·1987). 

A população idosa é predominantemente feminina, e esta 

predominância vai acentuando-se como o avançar da idade. A 

maior longevidade das mulheres leva a que estas tenham maior 

chance de sobreviverem aos seus maridos, o que, na realidade,de 

monstram as estatísticas confirmando a existência de um 
... 

numero 

maior de viúvas do que de viúvos. O censo de 1980 detectou que 

das 500 mil pessoas com 65 anos ou mais que viviam sozinhas, 

72% eram mulheres. A viúvez é/algumas vezes, acompanhada de uma 

situação de solidão e abandono, situação essa vivenciada prefe-

rencialmente pelas mulheres (Berquó e Leite,1988). 

O envelhecimento da população brasileira está se dando 

sem as respectivas mudanças sociais necessárias, o que faz com 
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que se agrave, com o correr do tempo, a situaç~o da populaç~o 

idosa no pais. 

Para Magalh~es (1986 a), no sentido macrossocial, a 

quest~o do envelhecimento e da velhice está estreitamente li

gada ao modelo de desenvolvimento econômico de um pais. No 

Brasil e nos paises de Terceiro Mundo, a velhice apresenta-se 

como um grave problema social associado diretamente às condi

çoes de vida da po?ulaç~o. Carências em diferentes niveis 

tais como: alimentaç~o, safide, educaç~o, habitaç~o, lazer,etc, 

sao a regra geral em um pais onde há uma concentraç~o de renda 

nas m~os de poucos e onde a grande maioria da populaç~o nao 

possui o minimo necessário para a sua sobrevivência. 

o envelhecimento precoce é uma caracteristica dos 

paises subdesenvolvidOs cujas condições de vida e trabalho fa 

vorecem o envelhecimento dos individuos das camadas mais p~ 

bres, antes dos 50 anos. Uma outra categoria surge nesses paI 

ses criada artificialmente pelo mercado de tràbalho, denomin~ 

da por Magalh~es (1986a) de "pseudo-idoso", isto ~, ind±vi 

duos jovens, com menos de 40 anos, que encontram dificuldades 

de arranjar emprego devido à sua idade. A velhice propriamen

te dita, o envelhecimento precoce e o pseudo-idoso s~o aspec

tos de uma mesma problemática que convergem para uma mesma 

marginalizaç~o social. 

Magalh~es (1982 a, b; 1986 a, b; 1987) em diferentes 

artigos, coloca o problema do idoso como relativo às classes 

médias urbanas, no sentido de que as classes médias seriam o 

o polo de irradiaç~o de questões referentes à velhice. 

Por serem mediadores entre as elites e as clas-
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ses ; populares os setores médios exerceriam um papel de 

produçio de conhecimentos e, infor~aç~es que seriam fundamen

tais para a mobilizaçio e', conscientização da s,ociedade. Maqa

lhies parece conferir uma importância decisiva aos membros des 

des seqmentos intermediários na busca de alternativas de atua

çao com os idosos. Mas, esse autor parece ser um pouco "otimi~ 

ta" e talvez "parcial" em suas afirmaç~es, pois as classes mé

dias demonstram ser também propagadoras de valores da ideolo

gia dominante, e" ,', nio mui to raro, fazem alianças com as eli -

tes em detrimento das camadas pobres. Também nio se pode falar 

de"tlasses médias" como um todo homogêneo, havendo uma diver 

sidade de arranjos agrupados dentro dessa designaçio. No entan 

to, alguns membros das camadas médias podem estar comprometi -

dos com a problemática do idoso, questionando-a e contribuindo 

para que haja uma transformação em seu enfoque. Mas, conside 

rar as "classes médias" como polo de irradiaçio de questio~a -

mentos sem especificar as diferenças e os conflitos entre os 

seus componentes, pode levar à uma visio um pouco inqênua do 

problema. 

No Brasil, há duas perspectivas básicas no tratamento 

com a população idosa em qeral. A primeira, tradicional e pa 

ternalista, visa a um asilamento ou uma hospitalização do ido

so, como forma de promover a sua "adaptaçio"social. A segun -

da, considera-o um adulto portador de enfermidades clínicas ou 

sub-clínicas , que vive em um meio social adverso e devendo 

ser tratado com um enfoque psicossocial. (Magalhães, 1982a). 

Essas duas abordagens mostram, entretanto, partir do 
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princípio de que o idoso é um "enfermo em potencial"e que deve 

ser radicalmente excluído-, 'do convívio social (primeira aborda 

gem) ou deve ser tratado dentro de uma ótica psicossocial, mas 

que ainda o considera como um "enfermo" e,portanto,um indiví 

duo portador de características especiais, diferentes de ou

tros indivIduos "normais" (segunda abordagem). 

Os programas de atendimento i'populaçio idosa carente, 

geralmente, partem dessas duas ordens de discurso na elabora

çio d~ suas estratégias de atuação. A preocupaçao com cuidados 

médicos, alimentação e moradia é uma de suas diretrizes, e 

mesmo aquelas instituiç6es que pretendem ter um enfoque psicos' 

social da velhice, nio têm em suas práticas uma atuacio que 

se coadune com as propostas delineadas. 

Há, também, instituiç6es que se preocupam com a promo

çao de atividades sócio-culturais, onde o lazer e'a inteqraçio 

social entre os membros, sio as referências principais. Entre 

tanto, essas instituiç6es, com raras exceç6es, atendem a ido -

sos de classe sócio-econômica média e possuem uma área de 

abrangência restrita. 

Há que se considerar ainda e existência de alternati -

vas de atendimento a idosos que rompem com as perspectivas me~ 

cionadas anteriormente, e que estão sendo desenvolvidas por a! 

guns programas que trazem um início de questionamento aos mode 

los instituídos. Buscam, muitas vezes, a participaçio da comu

nidade e principalmente a participaçio dos próorios idosos na 

elaboração de estratégias mais adequadas de atuaçio. A família 

do idoso também é acionada, havendo uma preocupação com o não-
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asilamento e com a integração deste no espaço familiar. Tendo 

como um dps seus pressupostos básicos a não-exclusão social 

do idoso, esses programas esboçam uma mudança no enfoque da ve 

lhice. 

Salgado (1980), estudando a questão social -do idoso 

brasileiro, sinaliza oara a falta de uma política inovadora de 

ação social em relacão à pooulacão idosa. O modelo vigente 

ainda é baseado em qrandes sistemas institucionais de asilamen 

to, em aue há um atendimento impessoal e uma suoremacia da as-

sistência médica. As necessidades multidimensionais dos idosos 

não são consideradas, havendo uma uniformização e uma de'spers~ 

nalização das pessoas atendidas. Essas instituições totais, c~ 

mo na acepção de Goffman (1974), são a norma da politica so-

cial brasileira e têm como clientela básica idosos de classe 

sócio-econômica baixa. "Oficialmente" marginalizados, esses 

idosos acabam, frequentemente, atrofiando as suas capacidades 

físicas e mentais e tornam-se meros corpos à espera da morte. 

Haddad (1986), fazendo uma análise da ideologia da ve 

lhice,no.Brasil e de suas manifestações em diferentes esferas 

institucionais, e nos discursos "científicos" cujo objeto de 

estudo é a velhice, observa que a "ciência" produtora do saber 

sobre a velhice produz um discurso fetichista a este respeito, 

ou seja: 

"Sua~ ~ep~e~entaç5e~ mi~te~io~a~ encob~em a o~igem da 
p~oduç~o ~ocial da velhice t~~gica; encob4em a ~ealida 
de vivida pelo homem du~ante toda a t~ajetõ~ia de ~ua 
vida. A p~oblem~tica ~ocial da velhice, a~~im como e 

.. 
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no~mulada pelo~ ~eu~ teõ~ico~, de óo~ma autônoma, inde 
pendentemente da ~ealidade conc~eta que a p~oduz, e 
uma óal~a que~tã.o: exp~e~~ã.o da ideologia dominante" 
(Haddad, 1986, p.541. 

Respaldadas por um aparato médico, as instituições so 

ciais criam programas de assistência ao idoso, com a preocupa-

ção de c::ompensar deficiênéias ou com o intuito de edncar o 

velho oara que este tenha uma velhice "tranauila e saudãvel". 

Generalizando um modelo de velhice, padrão para todos os indi 

víduos,a medicina, aliada às ideoloqias que predominam neste 

campo, cria formas de controle, receitas pretensamente efica -

zes, que buscam orientar o comportamento dos idosos. Raramente 

hã uma preocupacão com as diferentes subietividades, com os di 

ferentes modos de vivenciar a velhice e com os diferentes con 

textos com os quais ela interage. 

3 - VIVÊNCIAS DA VELHICE: O QUADRO EMERGENTE DE ALGUNS ESTUDOS 
BRASILEIROS 

Sentiu-se uma dificuldade de encontrar pesquisas que 

tivessem como interesse o estudo da condição feminina na velhi 

ce. Na ãrea médica, especialmente na gerontologia e geria-

tria, foram encontrados alguns trabalhos mas quase sempre .den-

tro de um enfoque patologizante. A velhice jãé em si um tema 

socialmente marqinalizado, inclusive nos meios científicos, a 

velhice feminina então parece ser duplamente marginalizada. 

Foram encontradas algumas pesquisas sobre o tema, que 

pareceram relevantes, sendo que apenas uma teve como proposta 
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a análise da construção da identidade da idosa. 

Eclea Bosi em seu livro "Memória e Sociedade - Lembran 

ça de Velhos" (1978), aborda a velhice articulando-a com a 

memória social. Através de relatos de um grupo de idosos, con 

duz o seu trabalho de forma muito substanciosa. Localizando a 

situação da velhice no Brasil - uma sociedade de classes - pr~ 

tende, a partir dos relatos, reconstruir a história dos traba-

lhadores, dos oprimidos, uma história não-oficial. O trabalho 

assume o foco central, não só o trabalho enquanto 'produto de 

trabalhadores mas os trabalhos da memória, reconstrutora de um 

passado político, econômico e social. Recuperando os elos per-

didos,reavivando as lembranças, juntando os fragmentos descon-

tínuos e as lacunas deixadas pela história oficial, a autora 

e os autores dos relatos fazem, em conjunto, uma reflexão acer 

ca de suas vidas e de suas ínserções sociais. 

Introduzindo o trabalho de Bosi, Chauí ressalta algu-

mas falas da autora: "O velho tem como função social o ato de 

lembrar, aconselhar, unir o começo ao fim'! 

" O modo de lembnan ~ individual tanto quanto ~ocial : 
o gnupo tnan~mite, net~m e neóonça a~ lembnança~, ma~ 
o ~eco~dadon, ao tnabalh~-la~. vai Daulatinam~nt~ indi 
vidualizando a mem6nia comunit~nia e, no que lembna ~ 
no como lembna, óaz com que óique o que ~igni6ique." 
( C hauZ , 1 97 8, p. XXX). 

"A ~ociedade capitali~ta de~anma o velho, mobilizando 
mecani~mo~ de opne~~ã.o ã. velhice, de~tnuindo o~ apoio~ 
da mem6nia e ~ub~tituindo a lembnança pela hi~t6nia 
ol.icial celebnativa." (ChauZ. 1978. Y.J. XVIII). 

Esta opressao realiza-se através de diferentes meca -

nismos: institucionais, psicológicos, técnicos e científi60s. 
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Ao questionar-se sobre "o que é ser velho?", Chauí remete-se a 

Bosi e pondera: "ser velho é lutar p:ira continuar sendo homem". 

A sociedade industrial capitalistá.provoca uma série 

de rupturas e descontinuidades na vida dos trabalhadores: na 

relação com outros homens, na relação com o trabalho e na rela 

ção consiqo mesmo. 

o trabalhador quando se torna velho já nro ·é· proc.utor nem 

reprodutor. Numa sociedade que privilegia a competição,a ra 

pidez e a produção, o velho é colocado de escanteio, devendo 

ser tutelado como uma espécie de "maior abandonado". 

Sua função social é de·sconsiderada: lembrar, narrar a 

sua experiência de vida, resgatar os elos perdidos do passado, 

tudo isso não tem valor numa sociedade onde o que interessa e 

o capital. 

A memória tem uma função psicológica decisiva, pois peE 

mite a relação do presente com o passado e ao mesmo tempo inter 

fere no processo atual das representações. 

"Apahece como uma 60hça ~ubjetiva pho6unda e ativa, la 
tente e penethante, oculta e inva~oha." (Bo~i, 1978,p~ 
9) • 

o presente reconstrói o passado, sendo este último tr~ 

balhado qualitativamente pelo primeiro. A substância social da 

memória é o tempo, cheio de conteúdos, habitado por experiên 

cias, não o tempo cronológico, mas o tempo psicossocial. 
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Debert (1988 a) ,fez uma pesquisa de campo entitulada"En 

velhecimento e Representação de Velhice", com, 'velhos de 

classe midia-a1ta entrevistando-~s em locais pGblicos, tais co 

mo: praças, jardins, etc. Teve como questionamento básico: 

"04 'doi4 4ex04 vivenciam a me4ma expe~i~ncia ou a ve
.thice ~ecob~e 4igni6icado~ di4:tin:t04 pa~a cada um?". 
{Vebe~:t. 1988. p.621. 

Partiu da hipótese de aue a velhice nunca i um fato to 

tal, isto i, 

"ningu~m 4e 4en:te velho em toda4 a4 4i:tuaç5e4 ou 4e de 
óine como :tal em :tOd04 04 context04{ . .. 1 Ou 4eja, po~ 
um .tado 4e põem como velh04 e a44im 4ão con4ide~ad04 ; 
po~ out~o, 'alimen:tam p~ojet04 apa~en:temen:te incong~uen 
:te4 com e44a condição." (Vebvt.-L 1988. tJ. 62). -

Buscou assim. definir os contextos e as situações em 

~le o modelo de velhice i acionado e as ocasiões em que ele 

deixa de orientar a prática dos informantes. 

Uma das respostas mais freqUentes encontradas diz res-

peito ao fato de' que muitos velhos nao se consideravam velhos, 

ou pelo menos, não se consideravam velhos no sentido pejorati-

vo que lhes é atribuido. Deixavam muito nítidos a sua capacid~ 

de para o trabalho, a boa saGde, os projetos de vida, o inte -

resse pelas coisas, enfim, atribuições que para eles não cor 

respondiam à visão do senso comum de velhice. Muitas vezes a 

velhice i associada à doença e à degeneração e esta imagem aca 

ba se tornando pregnante formando um estereótipo de velho, um 
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tipo de 'estig:na definidor dos comportamentos tidos corno mais 

adequados a tal condição. O' descompasso sentido por muitos 

idosos entre o fisico envelhecido e o "espirito" jovem par~ 

ce ser urna experiência frequente, havendo em muitos casos um 

destaque especial is "coi~ás do espirito". 

Pa~eee exi~ti~, po~tanto, um jogo pa~adoxal de ade
quação/inadequação ao modelo de velho. E~te modelo 
pa~eee ~e~ aeionado em dete~minada~ ~ituaçõe~ e em 
out~a~ ê ~ejeitado, havendo a eon~t~ução de novo~ 
modelo~ alte~nativo~. Homen~ e mulhe~e~ en6~entam 
de manei~a~ di~tinta~ o p~oee~~o do envelheeimento, 
eonelui, Vebe~t, ma~ todo~ o~ ent~evi~tado~ ma~ea -
~am uma di6e~ença ent~e a ~ua exp~~i~neia e a do 
velho em ge~al: " ne~~e ~entido, todo~ ante.~ ~e~i~
tem ã velhiee que a ela p~oeu~am ~e adapta~. Velho 
ê J.,emp~e o Out~o". (Vebe~t, 1988, p,.68J. 

Debert (1988b), em 'umà outra pesquisa ,de campo especifi-

camente com mulheres idosas, de classe média, com 70 anos ou 

mais, teve corno objetivo estudar as representações sobre a ve 

lhice encontradas neste grupo. Utilizou o método de história 

de vida, buscando entender o significado dado, por estas mu-

lheres, ao processo de envelhecimento. A maioria das entre -

vistadas considerava o momento em que vivia corno o mais feliz 

de sua vida, ou seja, quando comparavam o seu passado com o 

seu presente, ressaltavam as vantagens deste último em rela -

çao ao primeiro. A velhice apresentava-se para o grupo corno 

um momento de liberdade, em contraste com a opressão sofrida 

na mocidade, onde a figura masculina e a sociedade eram vis -

tas corno agentes opressores. 
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Para este grupo' de mulheres, o trabalho doméstico ao 

invés de representar um confinaI!te~to e urna alienação da esfera 

oública. sianificava não só a qarantia de auto-suficiência e inde 

pendência,oomo também uma forma de manterernrse informadas dos acontec~nentos 

sócio-políticos, através dos meios de comunicação. Quando fize 

ra.ro uma compara'ção de suas vidas com as de seus maridos, relat~ 

ram que estes não eram auto-suficientes na esfera doméstica e 

nem eram tão bem informados quanto elas, e consideraram que os 

homens em qeral envelheciam mais depressa que as mulheres devi

do à sua dependência doméstica em relação à mulher. 

(Debert, 1988b). 

A autora considera que, a partir do exemolo dG qrupo 

entrevistado, o trabalho doméstico não pode ser considerado co 

mo a "expressão por excelência da opressão da mulher" (Debert, 

1988b,p. 144). Dependendo da estratégia de cada se9mento social, 

este mesmo trabalho pode significar uma garantia de independên

cia e autonomia pessoal. Fazer uma oposição radical· entre as 

esferas doméstica e cública , sem entender os siqnificados a-

tribuidos a esses dois contextos pelos indivíduos, node 

à distorção das representações em estudo. 

levar 

As três pesquisas mencionadas abaixo, tiveram uma abor 

daqem fenomenolóqica dos diferentes aspectos nsicolóqicos da 

velhice e suas respectivas implicações psicossociais. 

França (1988), ao fazer uma pesquisa exploratória com 

um grupo de idosos frequentadores do SESC, buscou investiqar 

as perspectivas existenciais desse qrupo, a curto, médio e l'on-
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go prazos. A autora ao se questionar acerca do envelhecimento, 

supõe aue este possa representar um período de perdas, em fun -

ção, principalmente, da reduGão de papéis na sociedade. A apo -

sentadoria, ausência dos filhos e viuvez, podem acarretar trans 

formações levando a um estado confusional e favorecendo com 

isso a diminuição ou ausência de perspectivas de vida. A autora 

verificou um decréscimo de perspectivas mais otimistas, a médio 

e longo prazos e um aumento da religiosidade e preocupaçao com 

a saúde e com a morte nesse mesmo intervalo. Teve como proposta 

o incentivo de novos papéis sociais para os idosos, novas expec 

tativas de vida e a manutenção de um sentido construtivo da 

existência que ultrapassasse os limites de qualquer idade. 

Essa mesma autora buscou estudar, numa outra pesquisa, 

a busca de um sentido existencial para o idoso, através, da an~ 

lise da solidão de pessoas acima de 50 anos que buscam compa 

nhia colocando anúncios em jornais. Enfocou, neste estudo, as 

motivações subjacentes a essa busca e a influência das relações 

afetivas anteriores na procura de novas relações atuais. ~ão en 

controu resultados significativos nesse sentido, mas pôde obse~ 

var que, com o aumento da idade, diminui o número de pessoas 

que anunciam, podendo este fenômeno ser um indício da aceitação 

passiva da condição de estar só. (França, 1989 a) 

Medeiros (1983), ao fazer um estudo fenomenológico so

bre a negação da morte na velhice, com idosos asilados, encon -

trou nessa população vários mecanismos de negação da morte: a

ceitação passiva do asilo, negação e negligência com o corpo , 

falta de movimento corporal, ausência de proietos, etc. 
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Três pontos considerados fundamentais pela autora fo 

ram enfocados: o espaço construído, o corpo e a vivência do 

tempo. 

o espaço é uma dimensão que nao existe separadamente 

do sujeito. Este molda o seu espaço à sua imagen e semelhança, 

tornando-o parte integrante de si: "A iden~idade do eu ~evela -

-.6e no e.6paço po~ e.le c.on.6~~uIdo." (Medei~o.6, 1983, p. 1321. 

Em relação ao segundo ponto, a autora afirma: "O c.o~ 

po ~em imen.6a impo~~ânc.ia pa~a o indivIduo enquan~o elemen~a,' 

in~eg~an~e e in~eg~ado~ do eu." (Medei~o.6, 1983, p. 1331. Já o 

tempo,3a. dimensão analisada, merece a seguinte consideração da 

autora: 

"A viv~nc.ia do ~empo indic.a o pon~o c.en~~al da exi.6~~n 
c.ia. A e'abo~aç~o de um p~ojeto, a ~ealizaç~o aut~nti~ 
c.a da exi.6~~nc.ia d~a.ao indivIduo o pe~o e a ~iqueza 
de .6e~ pa~~ic.ula~ e vivo. Ex~e~mina~ o p~ojeto e vive~ 
o p~e.6en~e levam o homem a um vive~ qua.6e biologic.o, a 
pavo~ado que e.6tã ~om o dec.o~~t~ que o empu~~a pa~a a 
mo~te". (Medei~o.6, 19[;3, p. 1331. 

" 

O velho asilado vivencia essas três dimensões existen 

ciais de uma forma peculiar. Foi retirado do seu espaço fami 

liar e introduzido em um novo espaço, o asilo. Neste novo espa-

ço, o idoso é muitas vezes massificado, submetido a uma rotina 

anônima que nao o valoriza enquanto um ser humano individualiza 

do. A sua relação com o próprio corpo fica comprometida. O cor-

po envelhecido é, na nossa sociedade, um corno estiqmatizado 

pois foge dos padrões estéticos vigentes. No asilo, os idosos 

geralmente nao podem estabelecer contatos físicos (sexuais ou 
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não). O velho asilado entrega-se mais facilmente à doença e ao 

destrato com o próprio corpo. A falta de projetos de vida IBaiS 

vem somar-se a esta problemática, fazendo com que os idosos vi-

vam quase que mecanicamente, e, paradoxalmente, embora negando a 

morte, mais dela se aproximam. 

Barros (1987), com 'Objetivo de estudar a família bra 

sileira de classe média urbana, entrevistou um grupo de pessoas 

com idades entre 50-72 anos, todos avós, sendo 14 mulheres e 8 

homens. Buscando investigar a mudança e a permanéncia de pa -

drões socio-culturais no contexto familia~, partiu da perspect~ 

va dos avós como referência de análise. Enfocando os valores 

presentes na família, principalmente a autoridade e o afeto en

tre avós, filhos e netos, a autora tece a seguinte consideração: 

"A intenpnetaç~o necQnnente, em no~~a ~ociedade, da 6a 
mllia como um valon cultunal nevela que ~ua impontân'~ 
cia na con~tnuç~o da identidade ~ocial do~ indivZduo~ 
nâo ~ um dado e~p~cZ6ico ao univen~o de camada~ m~
dia~, muito embona cada ~egmento 6aça uma leituna pno
pnia do valon-6amZlia". (Banno~, 1987, p. 137). 

A família é o local ao qual a identidade social é pri~ 

ritariamente referida, sendo que para esse grupo de avós, a lu 

ta pelo poder I}a família representava "uma luta contra a pro 

pria idéia de velhice decrépita e assistida". (Barros, 1987; 

p. 98). A preservação do espaço doméstico foi uma das expectat~ 

vas dos entrevistados, como forma de afastar a insegurança e 

dependência na velhice. O respeito dos filhos aos limites de 

sua disponibilidade no cuidado com os netos foi um valor meneio 

nado pelo grupo, que se preocupava em garantir um tempo pessoal 
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e assegurar o espaço de suas vidas para além da esfera ,domésti 

tica. (Ba.rros, 1987). 

A única pesquisa encontrada que versava sobre a cons-

trução da identidade feminina de um grupo de velhas foi a de 

Barros (1981). Neste trabalho a autora sinaliza a auase inexis 

tência de es'tudos significativos sobre o tema, 'sendo que grande 

parte dos trabalhos existentes encaram a velhice como um probl~ 

ma social e portanto prop6e um "controle assistencialista" ou 

médico como prevenção. Teve como objetivo estudar a velhice 

"normal", não asilada ou doente. Escolheu um qrupó'de mulheres 

de 60-80 anos, da zona sul- do Rio de Janeiro, de classe 'média-

alta, católicas, cujo ponto em comum entre elas era o fato de 

participarem de uma atividade filantrópica na Igreja. Ao anali-

sar a atuação na vida pública e na esfera doméstica, Barros en-

controu uma peculiaridade do grupo: 

hA ~elev~ncia do lado p~blico da vida de44a4 mulhe~e4 
p~opiciava um ca~~te~ excepcional a velhice que en6~e~ 
tavam." (Ba~~o4, 1981, p. 27). 

Considerando-se que, para ambos os sexos, é exacerbado 

o aspecto privado, este qrupo, de certa forma, transqredia a 

expectativa social que tenta reduzir o espaço da mulher velha 

à esfera doméstica. Preocupando-se com o próprio corpo, com o 

vestir-se, tendo uma vida, na sua maioria, independente finan 

ceiramente, construindo um projeto de vida, morando sozinhas 

(quase todas), essas mulheres não adotavam um padrão convencio-

nal de velhice. A identidade de velha era pouco acionada e o 
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contexto onde isso ocorria era no âmbito familiar.Talvez o fato 

de essas mulheres terem uma importância social (na Igreja), aj~ 

dava-as a não se verem como velhas. 

nA auto-identi~icaçio com um nio-e~tigma, i~to~, como 
nio velha, elimina da~ ~ua~ ~elaç5e~ ~ociai~ O~ po~~I 
·vei~ t~aço~ denotado~e~ do e~tigma. H~ a~~im, um Qont~~ 
le po~ pa~te dela~, da imagem que p~oQu~am pa~~a~ pa~a 
o indivIduo Qom que ~e ~elaQionam. n (Ba~~o~, 1981, p. 
411 • 

A família, luqar destinado por excelência à mulher e 

aos velhos, destinado então duplamente à mulher velha, nao se 

mostrou para esse gruDo ser o seu referencial principal. Esta 

velhice não aDrisionada no seio familiar não poderia ser um 

tipo de "desvio", de resistência ao paradigma dominante que im 

põe valores e normas a conduta dos indivíduos? 

Bosi, citando Sartre, argumenta: 

nA velhiQe ~ um i~~ealiz;vel, ~ uma ~ituaç~o Qombo~ta 
de a~peQto~ pe~Qebido~ pelo out~o e, Qomo tal, ~einiQa 
do~, que t~an~Qendem no~~a Qon~QiênQia. NunQa pode~eI 
a~~umi~ a velhiQe enquanto exte~io~idade, nunQa pode -
~ei a~~umI-la exi~tenQialmente, tal Qomo ela ~ pa~a o 
out~o, no~a de mim." (Bo~i, 1978, p. 37). 

Se a velhice é um "irrealizável" para quem não é velho, 

que pelo menos haja espaço para que a palavra seja franqueada 

às velhas. nara Que falem de si, de suas estratégias de luta 

nessa fase da vida. Ouví-Ias, iniciando um diálogo que com cer-

teza será produtivo, mostra-se ser um passo fundamental no sen

tido de entendennos melhor as suas vivências e contradições,assim 

como as nossas próprias e de toda a sociedade. 
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CAPITULO IV: 

PESQUISA DE CAMPO 

1 - O M~TODO DE HISTÓRIA DE VIDA 

Foi realizada neste trabalho uma pesqui~a não-experimeg 

tal com a utilização do método de história de vida. Este método 

mostrou-se vantajoso e -adequado ao objetivo básico da pesquisa 

que é o de investigar a construção do universo psicossocial de 

um grupo de mulheres idosas . 

. O processo dessa (re)construção torna-se facilit~do, na 

sua compreensão, pela escuta do discurso dessas mulheres sendo 

que, elas próprias,puderam.delimitar os seus referenciais de vi 

da, as suas relações familiares, o percurso de seu trabalho do

méstico e não doméstico, o seu cotidiano, ou seja, as suas re

presentações e inserções sociais presentes e passadas puderam 

ser contornadas por elas mesmas em suas falas. 

Uma das premissas básicas sustentadas por diferentes a~ 

tores em relação à escolha da metodologia de pesquisa afirma 

que "o problema sob investigação é que dita o método de investi 
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gação". A enunciação do problema e a definição dos objetivos 

parecem ser então fatores determinantes na escolha do método 

a ser utilizado. 

De acordo com o objetivo já explicitado anteriormente, 

acredita-se que,através dos relatos de histórias de vida indi-

viduais, possa-se fazer inferências no sentido de delinear um 

perfil psicossocial do grupo em questão. Glat (1988) tece a 

seguinte consideração a respeito do método de história de vi-

da. 

"O~ dado~ biog~i6ico~ como exp~e~~~o de identidade,lem 
b~a Gagnon (7980)~ ~~o o mate~ial po~ excel~ncia pa~a 
o e~tudo, n~o do vivido, ma~ ~im da cultu~a viva." (p. 
3 02 - 3 03) . I ~~ o po~que o indivIduo exi~te, e def.J envol
ve ~ua identidade pe~~oal enquanto pa~te de um g~upo 
de ~e6e~~ncia. t, po~tanto, at~avé~ do ~elato de hi~
tõ~ia~ de vida individuai~ que ~e pode ca~acte~iza~ a 
p~â.tica f.Jocial de um g~upo." (Glat, 7988, p. 79). 

Partindo-se do particular, de indivíduos situados em 

urncontexto específico de marginalidades, pretendeu-se chegar a 

urna análise não somente das singularidades, mas principalmente 

dos aspectos comuns à maioria dos relatos. 

Segundo Queiróz (1984), toda história de vida é um de-

poimento e não apenas um relato cronológico de acontecimentos. 

Deve trazer em si urna riqueza de sentimentos, atitudes e opi-

nições daquele que relata sua viqa. Esses depoimentos são ha-

bitados por conteúdos subjetivos ao mesmo tempo que remetem a 

urna prática social de um grupo. 

o indivíduo na realidade reconstrói as suas vivências 
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passadas à partir de seu momento presente. Nas palavras.deCla-

pier-Vallandons (1983) : 

"Seja como 6o~, 6aze~ algu~m 6ala~ de ~ua vida, ~ le 
vã-lo ao cotidiano p~e~ente e pa~~ado e, con~equente-= 
mente, ~ecolhe~ o de~envolvimento de uma vivência glo
bal,. mi~tu~ada, ~e-mi~tu~ada, ~econ~t~uZda, t~an~6o~
mada, lacuna~." (Cla.pie~-Va.lla.ndon~, 1983, p. 721). 

Há obviamente uma seletividade nesta re?onstrução. 1s 

so nao significa que os depoimentos percam o seu valor, pois 

nao se está buscando a "veracidade Gltima" de cada frase, ou se 

ja, se o informante relatou "objetivamente" ou não a sua vida. 

o que realmente interessa são os fatos reconstruidos neste pro-

cesso, as referências mais significativas mencionadas, o "recor 

te" que o individuo faz, e como o faz, de sua vida. 

A heterogeneidade e o volume de informações que podem 

ser obtidos através deste método levam muitas vezes a uma difi-

.culdade de organização dos dados mais importantes e de sua pos-

terior análise. Mas, segundo Haguette (1987),a história de vida 

pode sugerir novas questões, novas variáveis e novos insights 

que podem conduzir a uma reorientação da área de estudo enfoca-

da. Este método, devido exatamente a sua riqueza de detalhes e 

informações, pode facilitar o aparecimento de enfoques inédi-

tos contribuindo assim para o progresso de uma área de estudo. 

o método de história de vida, como outros métodos cientificos , 

possui naturalmente vantagens e limitações. Estas últimas se-

rão discutidas a posteriori,no final deste trabalho. 

Não se teve, entretanto, a pretensão de aprofundar uma 

discussão teórico-metodológica a respeito do método escolhido. 
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Teve-se como objetivo uma rápida reflexão sobre a adequação do 

método ao problema em curso. ~ "importante ratificar a necessi-

dade, nesta pesquisa, de que seja franqueada a palavra a este 

grupo de mulheres, para que ele, com seu ponto de vista, com 

sua própria perspectiva, discrimine e reconstrua, através da me 

mória, o seu universo psicossocial. 

2 - POPULACÃO: O GRUPO , 

Participaram desta pesquisa 20 mulheres idosas (entre 

60-93 anos) de classe sócio-econômica baixa, de uma cidade de 

médio porte do Estado do Espírito Santo. Esta cidade, Cachoei-

ro de Itapemirim, possui aproximadamente 142 mil habitantes,se~ 

do a segunda cidade do Estado em termos sócio-econômicos, isto 

é, apos a chamada "Grande Vitoria" (Vitória, Vila Velha, etc.), 

Cachoeiro possui a segunda maior arrecadação do Estado. 

Os critérios de seleção dos sujeitos foram: ter no mí-

nimo 60 anos; possuir baixos rendimentos econômicos (classe só 

cio-econômica baixa); com condições de saúde física e mental 

razoáveis, não serem asiladas; e com domicílio em Cachoeiro de 

Itapemirim. O critério de não asilamento, ou seja, uma nao de-

pendência de uma instituição total, como o asilo, foi definido 

a priori, devido a especificidade que este fato teria na confor 

mação do espaço psicossocial dos indivíduos. 
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3 - PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTO: As ENTREVISTAS 

Utilizaram para a instrumentalização da pesquisa entre 

vistas abertas ou semi-estruturadas. O termo "semi-estruturadas" 

está sendo usado aqui para designar um tipo de entrevista em 

que o pesquisador faz algumas intervenções, quando achar neces-

sãrio, para esclarecer alguma informaçio não muito clara ou pa

ra suscitar temas que foram apenas mencionados mas não aprofun-

dados pelas entrevistadas. As entrevistas não foram dirigidas, 

pois não havia perguntas definidas a priori. No entanto, ti-

nha-se em mente questões abertas tais como: "fale mais sobre 

isso", "o que isso significa para você", etc. Algumas entrevis-

tadas ficaram mais caladas que outras, talvez na expectativa de 

que lhe fosse feita alguma pergunta. Nesses casos, tentou-se re 

tomar algum tema ou frase significativa mencionados anteriormen 

te na entrevista. 

-

Na fase inicial houve um contato prévio com cada suje!. 

to para a apresentação da pesquisadora, a explicaçio dos o~jet!. 

vos do trabalho e o convite para que participasse, caso quise~ 

se, da pesquisa. Junto com a explicação dos objetivos foi men-

cionado o uso do gravador, com a aquiescência da entrevistada, 

bem como a manutenção de sigilo das autoras dos relatos. Solici 

tou-se ainda que houvesse a escolha de um nome diferente do seu 

como forma de nio identificá-la. Algumas, entrevistadas escolhe-

ram um outro nome mas muitas fizeram questio de manter o seu 

próprio nome. 

Est"e primeiro contato se fez através de uma conversa 

informal realizada na casa das entrevistadas. Houve em alguns 
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casos uma empatia mútua inicial entre a pesquisadora e os su

jeitos. Foram realizados 30 contatos sendo que quatro mulheres 

nao quiseram participar da pesquisa. Com as vinte e seis res

tantes que aceitaram participar, foram marcados o dia e a hora 

da entrevista de acordo com o mais conveniente para cada uma. 

Essa seleção de sujeitos foi aleatória. Através dos 

primeiros contatos com algumas mulheres estas indicaram outras 

que poderiam também participar da pesquisa. Eram geralmente 

suas conhecidas ou vizinhas. Antes então de ter sido feito o 

primeiro contato co~ essas últimas, muitas já sabiam que seriam 

contactadas, pois o fato foi comentado com elas previamente. 

Uma das entrevistadas acompanhou a pesquisadora à casa de qua

tro mulheres de sua vizinhança para apresentá-las p~ssoalmente. 

Das 26 entrevistas gravadas, com duração média de 

60 minutos, apenas 20 foram transcritas e utilizadas na pesqui 

sa, pois em 6 entrevistas' surgiram dois problemas: I - em alg~ 

mas a qualidade da gravação ficou bastante comprometida, tornan 

do impossível a sua transcrição i 2 - em outras, houve uma ina-

dequação dos sujeitos a um dos critérios prévios de seleção 

qual seja, a classe social. Isto porque esses sujeitos, apesar 

de auferirem baixos rendimentos econômicos, tinham uma condi

çao de vida, devido à sua situação familiar ou à uma herança, 

que os aproximava mais de uma classe média-baixa do que de uma 

classe sócio-econômica baixa. Assim sendo foram, conseqüente-

mente, desconsiderados enquanto sujeitos da pesquisa. 

Conforme mencionado anteriormente as entrevistas foram 

gravadas após ter havido o consentimento das participantes. O 
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uso do gravador mostrou-se útil para que houvesse urna maior fi

delidade às palavras do sujeito. ~ um recurso que muitas vezes 

causa inibição e constrangimento, mas que se revela fundamen-

tal para que não haja distorção de informações. 

A pesquisa de campo, ou seja, as entrevistas, foram rea 

lizadas entre dezembro de 1989 e abril de 1990~ Após esse pe-

ríodo o material gravado foi todo transcrito e posteriormente 

organizado em ternas. Inicialmente extraiu-se dos relatos urna 

caracterização objetiva de cada sujeito em termos de idade, es-

tado civil, profissão, escolaridade, rendimentos financeiros,l~ 

cal de nascimento e religião. A seguir, foi feita urna organi-

zação das informações dentro dos ternas mais freqfientes surgidos 

nos relatos. Ternas, sub-ternas e ternas afins foram confronta 

dos entre si e algumas categorias de análise esboçadas. Final-

mente, chegou-se 
~ 

as inferências e conclusões a respeito dos 

resultados. 

Segundo Rudio (1988), as respostas, informações ou re-

latos precisam ser ordenados e organizados para que possam ser 

analisados e interpretados. Essa organização pode ser feita de 

diferentes maneiras, consoante a metodologia escolhida e os ob-

jetivos delineados. 

Bardin (1979), ao estudar a análise de conteúdo ernseus 

diversos meandros, afirma que a maior parte das técnicas propo~ 

tas nesta perspectiva são do tipo temático e freqüencial. Cons~ 

der ando a antiga dicotomia entre a abordagem quantitativa e a 

abordagem qualitativa, Bardin afirma: 
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"Na an~li~e quantitativa, o que ~enve de in4on~açao ~ 
a óneq,llênc.ia c.om_q~e ~unge"! c.e~ta~_c.anac.tenA..~tic.a~ de 
~onteudo. Na analA..~e qualA..tatA..va e a pne~ença ou au
~ênc.ia de uma dada c.anac.tenl~tic.a de c.onteudo ou de um 
c.onjunto de c.anac.tenZ~t~c.a~ num detenminad~ ónagmento 
de men~agem que ê: tomado em c.on~idenaçao. /I (BMdin, 1979, 
p. 211. 

A an§.lise temática seria a análise dos "significados" 

de um determinado conteúdo discursivo ou textual, embora pos-

sa ser tambim a análise dos "significantes". Sendo assim sua 

abordagem i qualitativa, o que não impede, entretanto, que os 

dados possam ser tambim organizados de acordo com a freqüê~ 

cia em que aparecem no discurso, só que nesse caso parec~ ser 

apenas uma "estratigia" de organização e não um fim em si. 

Na presente pesquisa buscou-se fazer um estudo descri 

tivo do universo psicossocial de um grupo específico através 

de uma caracterização objetiva dos sujeitos e de uma análi 

se qualitativa dos conteúdos das entrevistas. 
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4 - CARACTERIZACÃO DA POPULACÃO , , 

Pretendeu-se inicialmente fazer uma caracterização dos 

sujeitos através de alguns dados objetivos de identificação tais 

como: idade, estado civil, nível de instrução, rendimentos, etc. 

(vide Anexo n9 lI). Utilizaram-se como recurso para esta iden-

tificação prévia, quadros ilustrativos com os respectivos comen 

tãrios a respeito dos n~smos. Como esses dados serão retomados 

a posteriori no percurso da análise das entrevistas, objetivou-

se fazer, nesse momento, apenas breves comentários relativos 

aos quadros prop~stos. 

QUADRO I 

IDADE DOS SUJEITOS 

FAIXA ETÂRIA NÚMERO DE SUJEITOS (20) 

60 L 65 6 I 

65 L 70 6 I 

70 L 75 6 I 

75 L 80 1 I 

Acima de 80 1 
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De acordo com o quadro acima, houve uma grande concen 

tração de sujeitos com idàde entre 60 - 75 anos: 18 sujeitos 

ou 90% do grupo. Um sujeito estava no intervalo de 75 ~ 80 a-

nos, com, exatamente 75 anos, e outro, que extrapolava os 80 a-

nos, possuia 93 anos. Este sujeito, com idade bem acima da 
~ 

me-

dia do grupo (68 anos), foi considerado adequado aos critérios 

de seleção, pois estava em boas condições de saúde e tinha uma 

vida ativa, não aparentando fisicamente a sua idade. Morava so 

zinho e fazia todo o serviço doméstico. Coincidentemente 90% 

do grupo distribuiu-se igualmente nos 3 intervalos iniciais. 

QUADRO II 

ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL NÚMERO DE SUJEITOS (20) 

Solteiras 5 

Casadas 6 

Viúvas 8 

Separadas 1 

Quanto à distribuição por estado civil, 5 mulheres e-

ram solteiras, 6 casadas, 8 viúvas e uma separada. Das 15 mulhe 

res que foram ou continuavam sendo casadas, 3 foram abandonadas 

pelo marido e arranjaram um outro cbmpanheiro posteriormente. 

Consideram-se "viúvas", aquelas que perderam o companheiro com 

o qual viviam, mesmo que os seus maridos "verdadeiros" estives-

sem vivos; e casadas, aquelas que ainda viviam com um comp~ 
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nheiro. Só uma entrevistada definiu o seu estado civil como 

"largada ~o marido" e esta ficou sendo a Gnica "separada" do 

grupo. 

QUADRO III 

PROFISSÃO DOS SUJEITOS 

ATIVIDADES EXERCIDAS 
(EM ORDEM DE EXERCíCIO) 

NÚMERO DE 
SUJEITOS 

(20 ) 

1. Uma 

1.1 

1.2 

1.3 

Gnica atividade: 

- Trabalhadora rural 

- Empregada doméstica 

- Inspetora de Colégio 

2 

1 

1 

T O T A L: 4 

2. Duas atividades: 

2.1 - Trabalhadora rur.al e lavadeira 6 

2.2 - Trabalhadora rural e costureira 1 

2.3 - Trabalhadora rural e empregada doméstica 2 

2.4 - Lavadeira e servente 1 

2.5 - Lavadeira e cozinheira 1 

2.6 - Empregada doméstica e lavadeira 2 

2.7 - Comerciária e recepcionista 1 

T O T A L: 14 

3. Mais de duas atividades: 

3.1 - Trabalhadora rural, empregada doméstica e 

outras 1 

3.2 - Vendedora, telefonista e outras 1 

T O T A L: 2 
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Nota-se, neste quadro, que a maioria das entrevistadas 

exerceu mais de uma atividade profissional no percurso de 

suas vidas: 14 exerceram duas atividades diferentes (70% do 

grupo), 2, mais de duas atividades e 4, uma única atividade. 

As profissões mais comuns exercidas pelas mulhers da 

pesquis.a foram: trabalhadora rural, lavadeira e empregada do

méstica, conformando assim um grupo que exerceu e, em alguns c~ 

sos ainda exerce, atividades que exigem pouca ou n~nhuma espe-

cializaç~o. Os sujeitos que exerceram as profis~ões de telefo-

nista e costureira tiveram, entretanto, atividades que requerem 

uma certa especializaç~o na sua execuçao. 

Quase todas as entrevistadas tiveram durante a maior 

parte de sua vida, uma dupla jornada de trabalho, pois além de 

exercerem atividades domésticas, tinham algum tipo de trabalho 

"para fora", remunerado ou n~6. Seis sujeitos, sendo que três 

ainda o eram na época da pesquisa, foram empregadas domésticas 

por um certo período e moravam na casa dos patrdes, exercendo 

um trabalho doméstico remunerado. Esses casos nao conffguram 

uma dupla jornada de trabalho na medida em que os sujeitos 
, 

so 

exerciam tarefas domésticas 'para terceiros e n~o sobrepunham a 

estas atividades nenhuma outra. 

----~, 
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NlvEL DE INSTRUÇÃO 
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N1VEL DE INSTRUÇÃO NÚMERO DE SUJEITOS (20) 

Analfabetas 7 

19 ano primário 4 

29 ano primário 5 

Curso primário 3 

29 ano do curso normal 1 

Em relação ao nível de instrução do grupo, foram encon 

tradas 7 analfabetas, 9 que fizeram até o 29 ano primário (4 fi 

zeram até o 19 e 5.até o 29), 3 que concluiram o primário e 

apenas urna que estudou até o 29 ano do· curso normal. Entre aqu~ 
. 

las que fizeram o 19 ou 29 ano primário, houve alguns indícios 

de dificuldade de leitura, principalmente na sua compreensão, e 

de escrita, mencionadas pelas pr6prias entrevistadas. 

QUADRO V 

APOSENTADORIA DOS SUJEITOS (FONTE DE RENDA PROPRIA) 

FONTE DE' RENDA PROPRIA NÚMERO DE 

1. Aposentadoria: 
1.1 - por idade 
1.2 - por invalidez 

2. Não-aposentadoria: 

T O T A L 

2.1 - Pensão do marido ou filho falecido 
2.2 - Ainda assalariada, não aposentada 
2.3 - sem rendimentos pr6prios 

.T O T A L 

SUJEITOS 
(20 ) 

7 
2 
9 

7 
1 
3 

11 
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Das 20 mulheres entrevistadas, 9 eram aposentadas, 7 

por idade e 2 por invalidez (mas não eram inválidas) e recebiam 

em média 85% do salário mínimo. As 7 que recebiam pensa0 do 

marido ou filho falecidos, percebiam em geral menos de um salá-

rio mínimo, em média 65% deste salário. Porém duas destas tra-

balhavam integralmente e duas parcialmente o que significa" que, 

somando" a pensão do marido ou filho aos rendimentos do seu pro-

prio·trabalho, ganhavam mais do que um salário mínimo, chegan-

do a quase dois salários no caso das duas primeiras~ Três en-

trevistadas não tinham rendimentos próprios mas eram casadas e 

seus maridos recebiam em média 70% do salário mínimo. Esses va-

lores ~oram calculados de acordo com o salário mínimo vigente 

na época da pesquisa e segundo as informações fornecidas pelos 

sujeitos. 

CONDICÕES DE MORADIA , 

As condições de moradia do grupo eram em geral razoá-

veis, ou seja, as casas eram de alvenaria, geralmente, sem for 

ro, mas com banheiro, água encanada, luz elétrica e pelo menos 

três cômodos pequenos. Apenas uma entrevistada morava em um 

barraco de madeira bastante precário. Treze entrevistadas po~ 

suiam casa própria, uma casa alugada, duas moravam na casa dos 

patrões, uma morava com a irmã casada e três moravam em casas 

cedidas por terceiros, sem portanto, pagar aluguel. Entre aqu~ 

las que possuiamcasa própria, cinco moravam sozinhas e 8 mora-

vam com o marido, filhos e/ou netos, exceto uma que residia ap~ 

nas com o marido. Daquelas que moravam sozinhas, uma era sepa-
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rada, uma solteira e três viúvas, sendo que dessas últimas,duas 

residiam bem perto dos seus filhos, vendo-os todos os dias, e a 

outra não possuia filhos. 

Em sua maioria, as mulheres residiam em bairros habita 

dos por pessoas de menor poder aquisitivo, sendo que onze mora

vam em bairros populares afastados do centro da cidade, sete 

moravam relativamente próximas ao' centro mas em bairros menos 

valorizados e duas moravam em casa de família no Centro da cida 

de. Originalmente os bairros mais centrais de Cachoeiro de Ita 

pemirim eram os mais valorizados,talvez,devido a proximidade com 

o comércio local. Hoje em dia surgiram novos bairros de classe 

média-alta em lugares afastados do centro, mas nenhuma das en

trevistadas morava nesses bairros. 

- RELIGIÃO 

Quinze sujeitos disseram ser católicos, dois,"crentes" 

(Assembléia de Deus), uma, espírita, e duas não tinham religião 

definida, pois, segundo afirmaram nos relatos, frequentavam di

ferentes Igrejas~ A'religiosidade do grupo será abordada post~ 

riormente quando se fizer a análise das entrevistas. 

- LOCAL DE NASCIMENTO 

Praticamente todo o grupo teve uma origem rural (85%) 

com exceçao de três entrevistadas que nasceram em Cachoeiro de 

Itapemirim. O fato de serem oriundas da "roça", como elas pró-



87. 

prias denominam o local de nascimento, é um indicador do êxo-

do rural que ocorreu e ainda ocorre no Brasil nas últimas déca

das. (vide Anexos n9s 3 e 4).A maior parte das mulheres nasceu em 

localidades rurais do Estado do Espírito Santo e emigraram para 

Cachoeiro na juventude ou na idade adulta. 

5 - ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

A SITUACAO SOCIAL DO GRUPO E AS SUAS CONDICOES DE TRABALHO 

De acordo com o Quadro III (Profissão dos Sujeitos), a 

profissão exercida por um número maior de entrevistadas foi a 

de trabalhadora rural (12 sujeitos). A seguir, as profis~s de 

lavadeira e empregada doméstica foram os mais freqüentes no gr~ 

po. Um fato importante a ser ratificado é que, com exceção de 

duas entrevistadas que trahalharam como costureira e telefonis 

ta, os sujeitos de um "modo geral, tiveram profissões que nao e

xigem nenhum tipo de especialização. são profissões tipicamen

te "femininas", ou seja, lavadeira, empre~ada doméstica e cozi

nheira, por exemplo, sao profissões geralmente exercidas por 

mulheres (vide anexo n9 2). 

Os sujeitos, devido às suas condições sócio-econômicas, 

ao seu nível de instrução baixo, e às dificuldades de encontrar 

um serviço que não exigisse especialização e que pudesse ao mes 

mo tempo ser conciliado com as tarefas domésticas, foram de 

certo modo excluídos do mercado de trabalho formal e buscaram 

atividades informais alternativas para o seu sustento e o de 
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sua família. 

Muitas entrevistadas, especialmente as de origem ru-

ral, trabalharam na lavoura, segundo as suas próprias palavras 

"para ajudar o pai ou o marido na roça", sem receber, portanto, 

qualquer tipo, de remuneraçao. Os seus pais ou maridos eram 

meeiros e também não recebiam salários, apenas 'tinham o direito 

de cultivar a terra do patrão em troca da divisão "ã meia" dos 

produtos colhidos. Moravam em fazendas e não tinham terra pró-

pria. Viviam de uma agricultura de subsistência e da venda dos 

produtos excedentes·. As tarefas eram compartilhadas pela famí-

lia e era comum as crianças participarem do trabalho na lavou

ra, da plantação ã colheita dos alimentos. As meninas normalmen 

te também ajudavam nas ta~efas domêsticas, começando precoceme~ 

te a sua dupla jornada de trabalho. 

Das doze mulheres que disseram ter trabalhado na roça, 

nove começaram a trabalhar ainda na infância, sendo que cin'co 

começaram com 8 anos de idade, umà com 10 anos e três disseram 

apenas que começaram a trabalhar quando criança sem especificar 

a idade. ~ interessante o fato de que dos sujeitos que disse-

ram ter iniciado o seu trabalho na roça aos 8 anos, uma era a-

nalfabeta, três fizeram só o 19 ano primário e uma o 29 ano 

primário' incompleto., Dos sujeitos que não especificaram a ida-

de em que começaram a trabalhar quando criança, duas eram anal-

fabetas e uma não terminou o 29 ano primário. Provavelmente -a-

quelas que chegaram a ser alfabetizadas deixaram de ir ã esco~ 

la para ajudar os pais em casa e na lavoura. Além do que os 

valores vigentes na época discriminavam o estudo de mulher colo 
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cando-o Como supirfluo. Algumas entrevistadas afirmaram que 

seus pais não as colocaram na escola ou as tiraram muito cedo, 

porque achavam que "só filho homem precisava estudar, filha 

mulher não". Isso ainda aliado ao fato de que na "roça" nao 

havia escolas ou quanto havia, 

ravam. 

era distante do local onde mo 

A segunda profissão mais comum ao grupo foi a de lava

deira: 10 entrevistadas exerceram essa atividade durante um 

período prolongado de suas vidas e uma em um curto período. To

das essas foram casadas e provavelmente por isso exerciam uma 

atividade que pudesse ser conciliada is tarefas dom~sticas e ao 

cuidado com os filhos. Muitas não possuiam água encanada em ca 

sa e lavavam a roupa em "córregos" localizados relativamente per

to de suas moradias. Em seus relatos, quase todas falaram das 

dificuldades sofridas, da "luta" que tiveram para criar os fi

lhos, da dureza edo excesso de trabalho. Lavavam várias trou

xas de roupa por semana e muitas vezes trabalhavam at~ as 24 ho 

ras, mesmo tendo que acordar antes das 6 horas no dia seguinte. 

Uma reclamação muito comum feita pelas mulheres lavadeiras diz 

respeito ao seu "instrumento de trabalho": o ferro de brasa.Es 

te ferro sendo bastante pesado e difícil de'ser manipulado, to~ 

nava-se um verdadeiro suplício para essas mulheres. Suas condi 

ções de trabalho foram portanto bastante precárias e desumanas. 

Lavavam a roupa em riachos durante o dia, geralmente, com água 

até a cintura e, i noite, passavam i ferro as roupas já secas. 

Os seus rendimentos também eram precários, mas em muitos casos 

eram maiores que·os do marido, quando este estava presente e 

contribuia para o orçamento doméstico. 
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A terceira profissão mais freqüente foi a de empregada 

doméstica. Das seis mulheres que em algum momento exerceram es 

sa profissão, todas eram solteiras e urna viúva quando desempe-

nharam tal função e ainda hoje três continuavam trabalhando em 

"casas de família". Esse tipo de trabalho normalmente impõe 
~ 

a 

mulher urna "escravização", urna espécie de "dedicação exclusiva", 

isto é,'um horário de trabalho indefinido e muitas vezes exces-

sivo.. Isto vem somado ao fato de que essas mulheres viveram em 

urna época em que os trabalhadores brasileiros '. de um modo ge

ral, e as mulheres, especialmente, tinham menos consciência dos 

seus direitos trabalhistas e estes não lhes eram garantidos.E~ 

sa situação parece não ter mudado tanto, até porque, no caso 

das empregadas domésticas, a legislação em vigor é muito ambí-

gua e discriminatória. Essa situação aparenta ser agravada em 

cidades de interior ou de médio porte, corno Cachoeiro de Itape-

mirim, onde. os resqulcios de 'uma ideologia patriarcal-conserva 

dora mostram-se mais explícitos do que nas grandes metrópoles. 

Das mulheres que inicialmente realizaram o trabalho de 

empregada doméstica, três quando se casaram deixaram de exercê-

lo. A única mulher que passou a ser empregada doméstica recen-

temente é urna viúva sem filhos. As outras três que permanece-

ram solteiras continuaram a exercê-lo, sendo que duas disseram 

ter se dedicado exclusivamente ao serviço e por esse motivo não 

se interessaram em casar. Parece que nessa "exclusividade" men-

cionada está implícita urna incompatibilidade, para essas mulhe-

res, desse tipo de profissão com o fato de possuirem urna casa e 

urna família próprias,como se fossem situações excludentes. 
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As empregadas domésticas que'trabalharam mais de 40 

anos em casas de família e.specit'i~as formam um sub-grupo que p~ 

rece possuir contornos pr6prios. Acostumadas'a uma paternali-

zaçio do~ patr6es e a uma servidio, ou "dedicaçio exclusiva" c~ 

mo. mencionaram nas entrelinhas, aliadas a uma relaçio de traba-

lho com fortes ,componentes afetivos e expectativas diversas, e~ 

sas mulheres só começaram a adquirir u,ma ce;rta independência 

quando foram morar sozinhas em casa pr6pria (1 caso, e outro 

ainda nio consumado) e encontraram um ritmo de vida nio govern~ 

do por terceiros. 

Em relação ao papel da empregada doméstica, Barros (1987)" 

tece consideraç6es importantes como na citação abaixo: , 

»Conv~m lemb~a~ que o papel de~empenhado pela emp~ega
da na v~da da ca~a ~ ~ecundã~~o apena~ ~ob um ponto de 
v~~ta, po~que ~ua 6unção ~ con~~de~ada ~mp~e~c~ndZvel 
pa~a o 6unc~onamento da~ ta~e6a~ dome.~t~C'a~ e pa~a o 
e~tabelec~mento da~ ~elaçõe~ 6am~l~a~e~. Ela e., po~tan 
to, um elemento ~nteg~ante da un~dade dome.~t~ca. A6~~ 
nal, ê a emp~egada que d~v~de com a mulhe~, ,dona-de-ca 
~a, pa~te da~ 6unçõ~~ dom~~t~ca~. Po~ ocupa~ e~~e lu~ 
ga~, l~be~a a mulhe~ pa~a out~a~ at~v~dade~, não ne
ce~~a~~amente 6o~a de ca~a, ma~ pa~a at~v~dade~ que 
ma~cam ~ua po~~ção na h~e~a~qu~a dom~~t~ca como a do
na-de-ca~a, algu~m com pode~ de at~~bu~~ a out~a mu
lhe~ pa~te da~ ta~e6a~ e deve~e~ domê~t~co~ em t~oca 
de ~alâ~~o.» (Ba~~à~, 1987, p. 70). 

A posiçio hierárquica inferior ocupada pela emprega-

da doméstica, segundo essa autora, pode ser compensada pelo co-

nhecimento de sua importância nas tarefas domésticas como tam

bém pelo conhecimento da intimidade das relaç6es familiares, f~ 

to este que, em momentos de necessidade ou dramáticos,' pode ~e

var a que ocupe uma posição privilegiada, ou seja, passe para o 

primeiro plano em termos de decisão ou iniciativa. 
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As outras àtividades desempenhadas pelos sujeitos,tais 

COIr.O inspetora de colégio',·· costureira, comerciária, etc, nao 

foram significativas em termos do grupo com um todo, pois cada 

uma delqs foi exercida somente por um sujeito. Atividades, como 

inspetora ou servente, 'são atividades assalariadas e outras, co 

mo costureira,' são atividades informais e o sujeito ganha de 

acordo com sua produção. Em relação aos r~ndimentos auferidos 

nas profissões onde os sujei·tos trabalhavam por conta própria 

(lavadeira, costureira, etc), apesar destes nao terem carteira 

de trabalho assinada e nem as garantias trabalhistas para a fu

tura aposentadoria, nem mesmo como autônomo, se.us rendimentos 

eram geralmente um pouco superior ao salário mínimo vigente na 

época em aue trabalharam. ·Esta menção surge nos relatos quando 

as mulheres falam que ganhavam mais que o marido assalariado (1 

salário mínimo) ou biscateiro. As que foram assalariadas rece

biam em méd'ia 1 salário mínimo. 

Do grupo pesquisado, onze sujei tos nao trabalhavam mais 

"para fora", quatro sujeitos trabalhavam parcialmente e cinco 

trabalhavam integralmente. Como já foi dito, todas desempe

nharam no passado tarefas domésticas, além das atividades pro

fissionais e, ainda hoje, são "donas de casa", exceto as empre

gadas domésticas que recebem um salário para desempenhar suas 

funções. Na sua maioria, relatam gostar, do serviço domésti

co, sendo que algumas di.sseram "adorar" esse serviço. Parecem 

bastante integradas à rotina doméstica e mesmo aquelas que men

cionaram o desejo de ainda trabalhar"para fora", não fizeram ne 

nhuma queixa das tarefas desempenhadas no "lar". Como vários· 

autores demonstraram anteriormente, a casa, o domínio privado, 
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é o local por excelência da mulher, o seu "reino". Adestradas 

desde criança para desempenhar as funções domésticas, muitas m~ 

lheres acabam reduzindo o seu mundo psicossocial ao âmbito pri-

vado. Apesar de todas terem exercido uma atividade fora de ca-

sa ou dentro de casa para terceiros, a casa e a família parecem 

ser referências bãsic~s em suas vidas. N~o parece haver. uma 

ruptura entre o seu trabalho e sua vida privada, na medida em 

que 3empre estiveram ligadas ao âmbito doméstico: através do 

exerclcio de uma atividade informal dentro ou próximo à sua ca-

sai na roça onde suas atividades eram como que um prolongamen-

to de sua casa e de sua família sendo o trabalho uma ativida-

de familiari ou ainda mais explicitamente circunscritas à casa 

como na situaç~o das empregadas domésticas que residiam no pro-

prio local de trabalho e tinham o seu espaço psicossocial res

trito praticamente ao contexto doméstico. 

Complementando as informações e comentãrios relativos 

ao Quadro V (Aposentadoria e Fonte de Renda. do,s sujeitos), ob-

servou-se que algumas mulheres disseram que a sua aposentadoria 

ou pensa0 tinha melhorado nos últimos tempos porque, antes, re-

cebiam bem menos que um salãrio mínimo. Isso provavelmente 
~ 

e 

conseqfiência da nova legislaç~o das aposentadorias e pensoes,o 

que não significa, entretanto, que esses valores não sejam ab-

surdamente baixos se comparados ao poder aquisitivo de compra 

que um salãrio mínimo permite. O empobrecimento das classes mé

dias e baixas emfunç~o do descompasso entre o aumento dos sal~ 

rios e o custo de vida em um contexto político-econômico reces-

sivo e um fato inquestionãvel. A crescente defasagem entre o 

poder de compra de um salãrio mínimo e aquisição da cesta bãsi-
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ca de alimentos (vide ánexo n9 7) deteriorou ainda mais as con-

dições de vida da populaç~o. condenada a viver sem o mínimo ne-

cessário à sua sobrevivência . 

. Houve uma referência,em nove entrevistas, ao encare 

cimento dos bens de consumo, nao havendo, porém, em oito delas, 

uma conscienti~ação política das determinações sócio-econômicas 

as quais estão sujeitas. Nas palavras de üma entrevistada (Ro-

sal, comparando a vida de antigamente com a de hQje: 

"Ma..ó ta.mb ém a. vida. na.q uele tempo e/ta. bom! A gente t-i..
nha. tudo, comp/ta.va. tudo, comia. bem e a.gq/ta. ta.mbém voce 
ga.nha. ma.-i...6, ma..6 naa va.le na. da., n~?" 

Além de Rosa, mais cinco mulheres aludiram ao fato de 

"ganharem mais hoje e isso não valer nada", isto é, a "quantid~ 

de" de dinheiro, -em função da infiação, é "maior" hoje, só' que 

com esse dinheiro compra-se muito pouco. 

Alguns sujeitos (4) tinham expectativas de que o pres! 

dente eleito melhorasse a situação do país. Apenas uma entre-

-vistada (Maria) nao acreditava em mudanças porque "o presiden-

te é rico e não vai fazer nada pelo pobre". Esta entrevistada, 

mesmo sem precisar, sempre fazia questão de votar, dizendo a-

char importante a participação através de' voto: "A gente faz 

força, mesmo que perca". Essa vontade de participar politica-

mente, através da eleição e a não identificação com um preside~ 

te rico, que segundb seu filho "vai acabar com nós", ou seja, 

os pobres, esboça uma certa consciência das opressões sofridas e~ 

quanto classe baixa e da existência de um conflito de interes-
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ses entre a classe dominante e os oprimidos. 

Duas entrevistadas acharam que a vida de hoje está me

lhor que a de antigamente e que embora as coisas estivessem ca

ras, compra-se mais hoje. Algumas mencionaram as "facilidades" 

da vida atual relativas aos meios de transporte, ao progresso 

da medicina ou "às pessoas serem mais esclarecidas hoje do que 

antes", segundo uma entrevistada,Maria Natalina. Essas facili 

dades foram mencionadas em certos relatos, inclusive naqueles 

onde as entrevistadas disseram que "hoje está tudo mais caro". 

Parece que o significado da palavra "facilidades" seja mais 

no sentido de o progresso tecnológico e a urbanização das cida 

des terem facilitado a vida das pessoas de um modo geral. Resta 

saber a que pessoas exatamente elas estão se referindo, prova

velmente às da classes média e alta e nao a si próprias, pois, 

na realidade, não podem usufruir das comodidades ou facilidades 

que este progresso criou,. apesar de se incluirem como beneficiá 

rias dessas inovações. Quando falam do progresso da medicina , 

mas contam histórias de maus atendimentos noINPS, ou quando f~ 

Iam das facilidades dos meios de transporte, mas confessam que 

andam a pé para economizar o dinheiro da passagem de ônibus, f! 

ca claro que os seus discursos, conformados pela ideologia domi 

nante, n~o se coadunam com a sua realidade, excluída desse pro

gresso. Os valores das classes média e alta parecem estar pre

sentes de forma explícita ou velada em alguns relatos. 

As dificuldades vivenciadas pelo grupo, relativas as 

suas condições de trabalho e aos baixos rendimentos que aufe

riam em suas profissões não impediram, entretanto, que dez su-
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jeitos manifestassem a sua satisfação com o trabalho realizado. 

Mesmo as dtividades desempenhadas na roça sob um sol escaldante 

ou embaixo de chuva nem sempre eram insatisfatórias. Nas pala-

vras de Maria de Jesus ao falar de seu trabalho, ajudando o ma-

rido na roça: 

"Ajudava tamb~m. S; no 4e~viço b~abo, 4e~viço pe4ado 
ali é que a gente não ia. Ma4 numa va~~eção de ea6é, 
voeê 4abe o que ê? limpa~ ea6é na ~dça? Então. E44a 
eu ia. E~a até um 4e~viço aleg~e que a gente ... toda 
mulhe~ g04ta de 6aze~. A va~~eção de ea6é, junta~ a
quele4 monte ~ animado. A~~anea~ 6eijão, ~ uma beleza 
a~~anea~ 6eijão~ A gente pega~ aquele4 pé de 6eijão 
ea~Jregado!' E naquele de4 ej ode eoloea~ tudo em ea4a, 
que euma eoi4a boa, né? Queb~a~ milho, aquela.ó. e4pigo 
na de milho, queb~a~, 6aze~ aquele montão de mitho. Sõ 
o 4e~viço que não é muito bom de 6aze~, ê g04t04o p~a 
eome~ e tudo, é eo~ta~ a~~oz. La~ga uma eoeei~a na 
gente medonha! O 40l quente, aquele4 pendão de a~~oz, 
a gente vai eo~tando ... Ma4 ~ um 4e~viço animado tam
bém, que a gente 4abe que é uma eoi4a boa que a gente 
vai depo4ita~ dent~o de ea4a, .n~? Então a gente 6az 
eom amo~ na ~oça . .. " 

Como no exemplo acima, várias mulheres mencionaram a 

sua satisfação de "colocar as coisas dentro de casa", de senti-

rem-se capazes de criar e educar os filhos com os frutos do seu 

trabalho. Essa satisfação parece estar relacionada então ao fa 

to de saberem que seu trabalho vai reverter para o sustento da 

família. 

Um número menor de sujeitos (8) referiu-se a sua pro-

fissão com "orgulho", ou seja, valorizou o seu trabalho e orgu-

lhou-se de sua competência para realizá-lo. Como falou Rosa: 

. -... 
Uma ~oupa bem lavada, ~440 e que e 

meu 4 onho. E depoi4 eu lavava me4mo! Eu e~a lavadei-
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na me~mo~ Ainda ~ou, n~o tenho mai~ 6onça, ma~ ~ou, 
né? Eu 6ui a maion lavadeina daqui em Caehoeino, eu 
~na lavadeina me~mo, minha 6ilha~" 

As palavras de Rosa demonstram a importância da pro-

fissão de lavadeira em sua vida. Esta entrevistada que no 

momento da entrevista estava com 72 anos e com problemas de ar-

trose, ainda tinha duas lavagens de roupa. MOrava sozinha em ca-

sa própria, era aposentada e ganhava menos de um salário mínimo. 

Expressou ela como seu maior desejo "ter a sua saúde de volta" 

para continuar a ser lavadeira "mesmo" e "descobrar tudo que 

já passou", ou como disse em continuidade na entrevista,. "ga-

nhar muito dinheiro ainda" com a sua profissão. 

Já duas entrevistadas afirmaram em seus discursos uma 

insatisfação com o tipo de trabalho que. exerceram e oito não se 

manifestaram a respeito dessa questão. As duas primeiras nao 

tiveram uma profissão def~nida e foram aquelas que exerceram 

mais de duas atividades profissionais. Uma delas, Emília, ·foi 

trabalhadora rural, empregada doméstica e teve diferentes traba 

lhos braçais, sendo que o trabalho que desempenhou por mais te~ 

po foi em um abatedouro de aves. Neste local suas tarefas eram 

abater frangos e transportá-los nas costas para a entrega em 

restaurantes da cidade. Era horista, não tinha carteira assina 

da e nem um horário de trabalho definido, ficando na dependên-

cia da chegada dos caminhões de aves que podiam chegar a qual-

quer momento do dia. O tempo em que esperava por esta chegada 

nao era computado como hora de trabalho não sendo então remunera 

do. 
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Esta entrevistada relatou que as suas condições de 

trabalho eram bastante ruins e que "trabalhou tanto para dar a 

vida' a esse homem (patrão) que hoje é o maior dentro de Cachoei 

ro". Um sentimento de revolta da situação de exploração a qual 

estava sujeita devido ao trabalho penoso, excessivo, sem horá

rio definido e mal remunerado surge em diferentes momentos da 

eritrevista. Hoje em dia Emília nao tem rendimentos próprios, 

pois ~ão se aposentou. Vive da aposentadoria do marido inváli

do (60% do salário mínimo) e da ajuda esporádica dos filhos. Tem 

60 anos, nao exerce nenhuma atividade remunerada, apesar de ser 

muito ativa, e mora em um "barraco" como ela mesma denominou a 

sua casa. 

A outra entrevistada (Vanda) que mencionou infatisfa

çao com seu trabalho foi comerciária, telefonista, vendedora, 

atendente e atualmente trabalha como empregada doméstica. A 

única atividade exercida com satisfação foi a de telefonista.Em 

diversos momentos de sua história de vida, Vand~ demonstrou a 

sua preocupação com status através de refer~ncias ã pessoas "ri 

cas" que são seus parentes ou amigas. Talvez como uma forma 

compensatória de sua situação atual como empregada doméstica, 

tente resgatar, do passado, a sua profissão de maior status,t~ 

lefonista. Lamentou não ter continuado a trabalhar nesta pro

fissão, pois, segundo disse, "hoje estaria aposentada e com uma 

boa aposentadoria". Era viúva, sem filhos, e recebia um salá

rio mínimo como empregada doméstica e uma pensão de menos de um 

salário mínimo do marido falecido. Sustentava um irmão soltei

ro e morava em um "porão" cedido pela patroa, embaixo da casa 

desta. 
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Grande part'e do grupo de entrevistadas trabalhou mais 

de 30 anos, sendo a média'do grupo, relativa ao tempo de servi-

ço, de 44 anos aproximadamente. Apenas uma entrevistada traba-

lhou no ,mínimo 15 anos e outra trabalhava há 27 anos. O resto 

do grupo trabalhou mais' de 30 anos, sendo que, das mulheres que 

começaram a trabalhar na infância, duas ultrapassaram 60 anos 

de serviço. Em relação à idade em que com~çaram a trabalhar,o~ 

ze sujeitos disseram ter começado a trabalhar na infância (8 -a 

11 anos), três na adolescência (14 a 17 anos), duas na juvent~ 

de (com 24 anos) e quatro não disseram. a idade em que iniciaram 

o seu percurso de trabalho não doméstico. Mas calculou-se o tem 

po de serviço mínimo desses últimos de acordo com as informa-

ções que ofereceram nos meandros das entrevistas. 

Na época da pesquisa, duas mulheres com 72 anos traba-

lhavam parcialmente, eram lavadeiras, uma tinha duas lavagens 

de roupa e a outra três lavagens. Uma entrevistada com 68 anos 

e outra com 65 anos também trabalhavam parcialmente ,. a primeira 

como lavadeira e a segunda como costureira. Dos sujeitos que 

trabalhavam integralmente, ou melhor, que continuavam a ter a 

mesma jornada de trabalho que tinham anteriormente, duas tinham 

60 anos, duas, 65 anos e uma estava com 62 anos. Dessas, duas 

eram lavadeiras, uma inspetora de colégio e três, empregadas d~ 

mésticas; totalizando assim nove sujeitos que exerciam alguma 

atividade remunerada. Entretanto, onze sujeitos não tinham mais 

nenhum vínculo com os mercados formal ou informal de trabalho. 

Um número significativo de mulheres foi, durante a 

maior parte de sua vida adulta, o sustentáculo financeiro de 



100. 

sua família. Dentre aquelas que foram casadas (15), quatorze 

tiveram uma origem rural sendo que oito emigraram para Cachoei-

ro de Itapemirim em sua juventude e seis permaneceram na roça 

por um período mais prolongado. Alguns (3) sujeitos, foram a-

bandonados pelo marido quando os seus filhos eram pequenos e ti 

veram que prover, sozinhos, com seu trabalho, a sua própria so-

brevivência e a de seus filhos. Outras (3), mesmo tendo a pre-

sença do marido em casa, também foram o sustentáculo familiar, 

na medida em que ganhavam mais que os maridos, demonstrando a 

sua maior contribuição para o orçamento doméstico em seus rela

tos. Além desses,duas entrevistadas casadas, mas que perderam 

os filhos ainda bebês, possuiam o marido alcoólatra que pouco ~ 

judava financeiramente, cabendo à elas prover o sustento do ca-

sal. Uma outra entrevistada, que ficou viúva ainda jovem, na 

roça, com os filhos pequenos, teve que arcar sozinha com a so-

brevivência de sua família. No total nove sujeitos parecem 

ter contribuido, quando não sozinhos, pelo menos de forma bas-

tante significativa para a renda familiar. Como já foi mencio-

nado anteriormente, cinco mulheres eram solteiras e nao cdnsti-

tuiram família própria, sendo a sua preocupação básica a sua 

própria sobrevivência .. Finalmente, seis mulheres casadas que 

moraram na roça por um longo período de suas vidas, compartilh~ 

raro o trabalho rural com o marido, trabalho este não remunerado 

e basicamente de sobrevivência familiar. 

Essa distribuição de sujeitos em relação à sua contri-

buição para a renda familiar, parece sugerir que as mulheres ca 

sadas que trabalharam durante a sua vida de casada na cidade, 

mesmo com a presença do marido em casa, foram o sustentáculo fi 
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nanceiro e também afetivo, cabendo a si a alimentação, educa-

çao e socialização dos filhos segundo demonstram em seus rela-

tos. Apesar de terem exercido profissões "femininas", pouco va 

lorizadas e desvinculadas em sua maioria do mercado formal de 

trabalho essas mulheres parecem ter sido o alicerce afetivo-fi-

nanceird de suas famílias. Além de auferirem rendimentos supe~· 

riores aos dos maridos, ainda cuidavam de todas as tarefas do-

mésticas, contribuindo duplamente para o sustento da família, a 

través da renda mensal financeira e dos cuidados com a prole. A 

quelas que trabalharam na roça compartilharam o trabalho na la 

voura com o marido e como o casal nao recebia nenhuma tipo de 

remuneraçao a não ser esporádica, com a venda dos produtos exce 

dentes que colhia, a renda familiar era mérito dos dois, marido 

e mulher, e muitas vezes também dos filhos. A mulher sobrep~ 

nha ao seu trabalho na roça os cuidados com os filhos e a casa, 

exercendo portanto uma dupla jornada de trabalho. Também nesse 

caso, mesmo não havendo uma "quantificação"da renda familiar em 

termos financeiros e sim em termos de produção de alimentação b~ 

sica de subsistência, a mulher contribuia prioritariamente para 

a manutenção do grupo familiar. 

As palavras de Marta, uma costureira que foi abandona 

da pelo marido e que trabalhou muito para criar os filhos sozi-

nha, ilustram a sua preocupação e ao mesmo tempo o seu orgulho 

ter sido o sustentáculo afetivo-financeiro de sua família. 

"G~aça6 a Veu6, c~iei tudo. Olha, n~o tenho ~emO~60 de 
a66im ... de a~~ependimento, que ... alguma coi6a que 
aconteceu que eu me a~~ependo a66im n~o. G~aça6 a Veu6! 
Nunca a meu6 6ilho6 6altou o pao de cada dia. Sozinha, 
ma6 nunca 6altou! Nunca pedi~am, nunca pedi~am a nin-
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guêm, como tem a~ vez uma c~iança que ~ab~ ped~~ um 
pão, nê, po~que não tem pai ... Não! g~aça~ a Veu~, o~ 
.meu~ não. Vei du~o, dei du~o ma~ c~iei todo~ ele~~G~a 
ça~ a Veu~!" 

No momento em que foram entrevistadas, as mulheres em 

geral recebiam uma ajuda financeira que complementava a sua apo 

sentadoria ou pensão próprias ou a aposentadoria do marido. 

QUADRO VI 

AJUDA FINANCEIRA RECEBIDA PELOS SUJEITOS 

NOMERO DE 
AJUDA FINANCEIRA SUJEITOS 

(20 ) 

1. Sistemática 

1.1 - dos filhos 5 

1.2 - de algum parente 1 

1.3 - de outros o 

T O T A L 6 

2. Esporádica 

2.1 - dos filhos 5 

2.2 - de algum parente 1 

2.3 ~ de outros o 

T O T A L 6 

3. Nenhuma ajuda 8 
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Consoante o quadro acima, seis sujeitos recebiam uma 

ajuda financeira sistemática, preferencialmente de seus filhos; 

seii sujeitos recebiam uma ajuda financeira esporãdica tamb~m 

preferencialmente de seus filhos; e oito sujeitos não recebiam 

qualquer ajuda financeira. Não houve nenhum sujeito que rece

besse uma ajuda financeira de outros, ou seja, de pessoas que 

não fos'sem familiares próximos ou parentes. 

Devido às suas pensões ou aposentadorias serem muito 

baixas e conseqüentemente às dificuldades de vida que vivencia

vam, a complementação de sua renda pelos filhos ou algum paren

te pareceu ser um recurso fundamental para a manutenção da so

brevivência de 60% do grupo. Entretanto, 40% dos sujeitos nao 

contavam com nenhuma ajuda financeira, vivendo apenas com os 

seus parcos rendimentos econômicos. Desses, quatro eram solte~ 

ras e não tinham constituído uma família própria, duas tiveram 

filhos mas estes faleceram ainda bebês e duas tinham filhos vi

vos. Em realidade, somente duas (10% do grupo),mulheres "mães" 

não recebiam qualquer ajuda financeira dos filhos ou de algum 

parente. 

Daquelas entrevistadas que recebiam uma ajuda finan

ceira de algum parente, uma era separada, morava sozinha e era 

ajUdada pelo sobrinho esporadicamente, e outra era solteira, m~ 

rava com a irmã casada, recebendo uma ajuda financeira sistemá

tica, mas de forma indireta, dos filhos de sua irmã, ou melhor, 

nao era "ela" individualmente que recebia esta ajuda e sim a 

sua irmã, só que isto acabava beneficiando todo grupo familiar 

do qual fazia parte. 



104. 

Esses dados parecem sugerir que as mulheres "m~es" que 

no passado foram o sustentáculo afetivo-financeiro de suas fa-

milias, agora na velhice, dependem, em sua maioria, da comple-

mentaç~o financeira dada pelos filhos. Isso vem confirmar, mais 

uma vez, a situação de miserabilidade a marginalidade social a 

qual os idosos pobres est~o condenados a vivenciar no Brasil. 

Esta problemática social, parece influir, 'direta ou indiretamen 

te, qas representações que esse grupo de mulheres faz 

sendo esta quest~o abordada posteriorimente no decorrer 

trabalho. 

Muitas vezes os filhos também contribuiam com 

de si, 

deste 

manti-

mentos ou remédios, representando isso uma ajuda material sign! 

ficativa para muitas mulheres. Inclusive as solteiras empreg~ 

das domésticas recebiam esporadicamente alguma ajuda material 

dos atuais ou ex-patrões. A única entrevistada solteira que 

nao mencionou o recebimento de qualquer tipo de ajuda, morava 

sozinha e trabalhava como inspetora de colégio. 

Mais da metade do grupo queixou-se de sua baixa . apo-

sentadoria ou pensa0 ou da do seu marido. Porém algumas mulhe-

res buscaram "compensações" para a baixa remuneraç~o que rece-

biam, tais como: "ganho pouco mas faço render", "é melhor que 

nada", "é pouco, mas ganho tudo (do patr~o)", "ganho pouco mas 

é divertido o trabalho". Esses mecanismos compensatórios suge-

rem urna acomodaç~o à sua situação sócio-econômica, já que, de 

fato, sentem-se impotentes para revertê-la. Uma referência 
, 
a 

sua determinação de classe surgiu em certos relatos embora nao 

tenha havido um questionamento maior por parte das entrevista-
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das, de sua condiç~6 social marginal. Esta refer~ncia foi fei-

ta, geralmente, atravês da~onfrohtaç~o entre "ricos" e "po-

bres", como dois po10s em'oposiçio. A dicoto~ia rico/pobre su~ 

giu em determinados depoimentos onde os sujeitos identificavam-

se como pobres mas buscando contrabalançar essa condiç~o, supe 

rando-a atravês de frases tais como: "pobre mas limpo", "pobre 

mas trabalhador", etc. 

Um trecho da entrevista de Maria R., uma lavadeira ap~ 

sentada, ilustra abaixo essa dicotomia: 

"Entao chegava aquele~ uni6o~me, de ta~~e eu lavava; 
amanhecia enxutinho, ia todo mundo limpinho, de banho 
tomado ... que tem gente pob~e que 6ica po~co, eu não 
adoto i~~o, nê.? A- gente tem que ~e~ limpo, chei~ozi
nho e tudo". 

E logo adiante comp1ementa: 

"A~ veze~ ... V. Me~cede~ ... , minha.6 6ilha~ 6o~am alu
na dela., ela 6alava a~.6im: "V. Ma~ia, .6ua~ 6ilha.6 vêm 
mai~ a~~umada do que minha 6ilha". Eu 6alava a..6.6im: 
"p~oblema da ~enho~a, nê.?" Po~que U.6ava aquela.6 ~oupi 
nha de t~ê.6 .6ainha, eu engomava aquilo tudo, aquela.~ 
~ainha de baixo, a.6 menina~ iam tudo engomadinha p~o 
colê.gio. Ma~ ela 6alava a.6~im: "Não pa~ece que ê. 6i
lha de la.vadei~a". Ai eu 6ale.i: "Pa~ece! Po~que e
la~ não vai limpinha, ingomada? Eu ~i a.6~im com ela: 
"Pa~ece, pa~ece!" Então a .6enho~a acha que a gente ê. 
pob~e e tem ,que .6e~ PO~c.o' e anda~ .6ujo?" B~inc.ava a~
~im c.om ela, nê.?". "Sua.6 6ilha~ vêm p~o c.olê.gio, n'um 
pa~ec.e que ê. 6ilha de gente pob~e, vem tudo a~~umadi
nho, tudo de lac.inho e tudo". Eu gO.6,tava, minha.6 6i
lha.6 ia a~~umada, nê.?" 

Maria R. exemp1ifica em seu relato uma discriminação 

muito comum feita pelos sujeitos em re1aç~0 à sua classe social. 

Associar pobreza à "sujeira" ou à "malandragem" e buscar supe-
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rar essa condiç~o igualando-se ~ "gente rica, limpa e bem arru-

mada" , ou seja, ~ uma clas~e social superior~ sua, foi uma es-

tratégia freqtientemente usada por algumas mulheres. Os valores 

e discriminações impostos pela ideologia dominante parecem pre-

se.ntes nas representações que o grupo faz de si enquanto situa-

do em uma classe social desfavorecida. Além do que, essa mesma 

ideologia costuma apregoar que o indiv.íduo é que é o "culpado" 

por sua situaç~o social marginal. Ser pobre passa a ser sinôni 

mo ent~o de "incapaz" e/ou "sujo" e esses estereotipos acabam 

conformando uma vis~o pejorativa da pobreza. Incorporando os ad 

jetivos e os valores considerados "positivos" e ~inalizadores de 

uma classe social superior, algumas mulheres acabaram manifes-. 

tando uma ambivalência em r~lação ~ sua condiç~o margin'al: ora 

relatavam as discriminações sofridas enquanto pobres, ora elas 

mesmas discriminavam a sua pobreza, usando para isso argumentos 

que tentam superar " individualmente" o seu determi'nismo de clas 

se. 

o CONTEXTO FAMILIAR: As REPRESENTACOES DO GRUPO J A FIGURA , 
MASCULINA E A VIVÊNCIA DA MATERNIDADE 

A família parece represen.tar para este grupo de mu

lheres idosas, o local privilegiado de suas representações, o 

seu espaço "por excelência", o lugar de réferência a partir do 

qual constrói a sua identidade social. Na revis~o teórica ini-

cial alguns autores abordaram a questão da família em seus dife 

rentes desdobramentos, quest~o esta que será retomada na discus 

sao final, quando for feita a articulação dos resultados obti-

dos na pesquisa com as teorias revistas. 
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A média de filhos foi de aproximadamente oito· (inclu-

indo os natimortos e os abortos a partir do 69 mês de gravi-

dez), entre aquelas que tiveram pelo menos um filho, não compu-

tartdo, obviamente, as solteiras sem filhos. Todas as mulheres 

que foram, ou continuavam sendo, casadas, foram mães e tiveram 

no mínimo um filho e no máximo dezessete· filhos. Mas muitas pe~ 

deram, em média, aproximadamente, três filhos: morriam recem-

nascidos ou na infância. As condições de vida precárias e as 

dificuldades de atendimento médico na roça parecem ter sido 

os fatores determinantes para a mortalidade infantil observada 

nessa população. Algumas entrevistadas contaram que seus par-

tos ou abortos tinham sido feitos por parteiras leigas, geral-

mente suas parentes ou amigas. 

Maria de Jesus, uma entrevistada de 68 anos, relatou 

em seu depoimento a perda das filhas recém-nascidas: 

"Ent~o eu ganhei aquela~ dua~ eniança~. Eu monava na 
noça, aI eu ganhei aquela~ dua~ eniança~. Uma mo~neu 
logo, n~, e a outna na~eeu e 6ieou tneze dia~, ~5 que 
e~~a menina ela nunea pegou a tempenatuna, o eonpo de
la, ela ena geladinha, igual a ~m pieol~, quando ela 
batia a boea no meu peito ena me~mo que eneo~tan uma 
pedna de gelo, aboqu~nha dela~ E tinha uma vontade 
de enian que voe~ nem imagina~ Ve maman! Aquela 6ome, 
aquela vontade.de viven! ma~ n~o 60i po~~Ivel . .. " 

E a seguir continuou relatando: 

"Uma monneu pnimeino, n~, na~eeu monta, uma. E a m~
nha val~neia 60i e~~a, que a monta na~eeu pnimeino e 
depoi~ veio a viva, ponque a gente adoeee a~~im ... 6~z 
e~~e~ tnabalho a~~im eom panteina lã pna~ noça, ne. 
Ent~o ~e tive~~e na~eido a viva pnimeino, podia ten di 
6ieuldade pna vim a outna, n~. Ma~ Veu~ ~ bom,olha muI 
to pna gente, .então veio a monta pnimeino e depoi~ vw 
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a v~va. AI ó~~ou t~eze d~a~ ~om a gente, a gente óez 
tudo p~a pode~ ó~~a~ ~om ela ma~ n~o óo~ po~~lvel ... " 

A perda de filhos recém-nascidos foi também menciona-

da por outras entrevistadas, demonstrando, em seus relatos, a 

falta de assistência médica nos períodos pré, durante e pós-na-

tàl. Por estarem diante de uma situação de total désvalia, sem 

nenh~m tipo de assistência, apelavam durante o parto para uma 

"ajuda divina", ficando à mercê do poder de Deus, J~sus ou Nos-

sa Senhora para que tudo corresse bem nessa hora crítica, segu~ 

do disseram nas entrevistas. A fé e a conseqflente recompensa 

divina eram fundamentais, para essas mulheres.' já que não sen-

tiam ter nenhum controle sobre a situação que vivenciavam. 

As palavras de Maria da Penha vem a complementar as de 

Maria de Jesus: 

"Eu óale~ a~~~m, l!meU Veu~, n~o e: ho~a de~~a men~na 
na~~e~ n~o, n~o ~e~ ~e e: men~no ou menlna ... n~o e: ho
~a n~o. N~o e: tanto, po~que eu tô enjoada. Ar 6u~ lã 
p~a óo~a, ~ente~ e 6~~ue~: "Vou óaze~ um ~hã de a~n~-
ca, eu vou toma~ o ~ha de a~n~~a". Men~na, tomei o 
~hã de a~n~~a, p~OILOU a do~. p~o~ou a do~. AI eu 
óU~ lã p~o qua~to. M~nha ~unhada e m~nha m~e malLava 
pa~ede me~a, ne~~e tempo. AI ~hame~ m~nha ~unhada. 
"Z~lma, venha ~â., m~nha 6~lha!" Falou a~~~m: "O que, 
Ma~~a?" "A~, Z~lma, n~o to aguentando ma~~!". Po~ ~ã 
de quê, Ma~~a". "A~ho que ê, Z~lma, po~que meu 6~lho 
va~ na~~e~ e: ago~a. "O que, Ma~~a!". "Eu. vou ~hamalL 
~ua m~e! Eu n~o ~hame~ ela po~que ela tâ. ~om 6eb~e". 
"Ve~xa ela, que ela tã de~tad~nha, va~ toma~ ~u~to".Al 
quando ela óO~ lã, eu num ... botava mu~to pano na al
tu~a a~~~m, pILa ~~~anca na~~e~ naquele pano. Quando eu 
~a, enq uanto ela 6 o~ ... que ~ eg u~e~ na ~ama ... que 
ve~o aquela do~! A men~na na~~eu ~Õ ~om dua~ do~. E~
~a men~na e: que eu plLomet~ que ~a ã p~o~~~~~o 6aze~ 
p~ome~~a pILa Veu~ me ajudalL e e: No~~a Senho~a da Penha 
que e: m~nha palLte~~a! Que~ d~ze~ que e~a ela me~mo! 
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E acrescenta depois: 

"O m~dico ~ ele {Veu~l e a panteina ~ ela {No~~a Senho 
na da Penha l." 

As palavras de Maria da Penha exemplificam, de forma 

veemente, o seu apelo místico e a confiança depositava nas fi 

guras divinas. ~ importante lembrar que muitas entrevistadas 

disseram ser religiosas, freqfientemente católicas. A religião 

parece exercer um papel crucial na conformação de seu sistema 

de valores e visao de mundo. As categorias "destino" e "Deus" 

foram muitas vezes acionadas para justificar situações diante 

das quais sentiam-se ameaçadas ou sem o menor controle das mes-

mas. Um fatalismo religioso mesclado a um conformismo aparecem 

em vários relatos em momentos distinto~ 

o uso de remédios e chás caseiros para a'cura de doen-

ças ou o alívio de dores foi bastante mencionado. pelas entrevis 

tadas. Geralmente esses "ensinamentos" ou ""receitas" eram trans 

mitidos de mãe para filha ou de mulher mais idosa para mulher 

mais jovem, segundo se extraiu dos relatos. Especialmente os 

cuidados com a saúde dos filhos e as dificuldades do parto mere 

ceram atenção especial dessas mulheres. Tal fato foi também 

observado por Scavone (1985) que, ao pesquisar as vivências da 

maternidade de um grupo de mulheres do Maranhão, coment;, ares 

peito dos rituais de nascimento transmit·idos oralmente por mu

lheres mais idosas às mai~ jovens, bem como as~s"tratégias usa

das por este grupo, em seu cotidiano, como forma 'de resistir as 

carências materiais básicas que possuiam. 
"-, 
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A preocupaçao das mães com a sobrevivência de seus fi

lhos parece ser também re~orçada 'pelo fato de estarem pratica

mente sozinhas na "luta" para prover a alimentação diária e pr~ 

videnciar algum tipo de remédio para os filhos quando estes a

doeciam. A contribuição de seus maridos era geralmente secund~ 

ria, ou quase nula, no que se refere à divisão da responsabil~ 

dade na criação dos filhos. Cabia à ~ulher, portanto, manter 

o funcionamento doméstico e, principalmente, garantir pelo me

nos o minimo necessário para a sobrevivência do núcleo familiar. 

Como foi abordado anteriormente, o trabalho exercido 

dentro de casa para terceiros mostrou-se uma estratégia concill 

atória do exercicio do papel de mãe e esposa com o de trabalha

dora remunerada. Supõe-se que um número significativo de mulhe 

res tenha sido o sustentáculo afetivo-financeiro de suas fami

lias e mesmo aquelas que disseram ter começado a trabalhar para 

"ajudar o marido que ganhava pouco", demonstraram ter sido de 

fato as provedoras de "primeira instância" de suas familias. 

Em sintese, a maternidade em suas diferentes manifes 

tações afigurou-se como um aspecto de fundamental importância p~ 

ra o grupo de mães. A temática familiar surgiu constantemen-

te nas entrevistas, através das vivências relatadas pelas mulh~ 

res onde a preocupaçao com a criação e a educação dos filhos,no 

passado, era prioridade em suas vidas. 

As representações que o grupo fez. enqua~to maes e esp~ 

sas foram construidas de maneiras distintas pelas mulheres. En

tretanto, nao se pode analisá-las sem que também seja feita· uma 

contraposição entre a sua representação da figura masculina e 
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a sua auto-imagem enquanto mulher, mae e esposa, pois, geralmeg 

te, esta surge em contrast,e com a' imagem de homem que constroem. 

A figura masculina foi delineada nos relatos tendo em 

vista a "relação" que as entrevistadas possuiam com seus comp~ 

nheiros ou, na falta desses, com os homens aos quais se referi-

ram com maior freqfiência. As solteiras tenderam a ressaltar a 

figura de um irmão (1 caso), do patrão (2 casos), ou de um ma-

rido idealizado (2 casos). Já as casadas, referiram-se aos 

seus companheiros, mas, nao raro, as representações que faziam 

da figura masculina não se coadunava com os seus maridos reais. 

Notou-se uma defasagem entre a imagem idealizada' da figura mas~ 

culina e a vivência que tinham com os seus companheiros. Presu-

me-se que muitas das representações construídas estejam em con-

flito entre si, ou melhor, surgiram nos,relatos ambivalências 

e contradições que parecem ser significativas para a análise 

dessas representações. 

Algumas mulheres, em determinados momentos, tenderam a 

desvalorizar a sua contribuição para a renda familiar, colocan-

do-a como mera "ajuda" ao marido, e em outros momentos, 
, 

porem, 

reconheceram que o seu trabalho foi de importância crucial para 

a sobrevivência de seus filhos e mesmo de seus esposos. Parecem 

ter construído uma imagem feminina "fraca", secundária ã fig~ 

ra masculina, mas ao mesmo tempo, deixaram transparecer uma im~ 

gem ambigua de seus maridos: ora estes correspondiam idealmen-

te ao papel de "chefe" de familia, ora eram elas que ocupavam 

esse lugar, mesmo que não tivessem total consciência disso. 
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Houve uma tendência à idealização da figura masculina 

tanto nas mulheres casada~'quanto nas solteiras. A construção 

idealizada dessa figura surgiu nos depoimentos com o auxílio 

de adjetivos tais como: "bom", "trabalhador", "responsável"; 

ou de frases do tipo: "dá valor à mulher", "dá tudo para 

a mulher". Um homem fictício, éom tantas qualidades positi-

vas, capaz de prover as "necessidades ',' femininas, era como uma 

espécie de modelo exemplar de marido unanimemente idealizado 

por estas mulheres. 

Abaixo serao transcritos trechos de dois relatos que 

exemplificam duas tendências encontradas no grupo: a primeira 

manifestando uma defasagem entre a auto-imagem da entrevistada 

(mera ajuda ao marido) e a realidade (sustentáculo financeiro) 

e a segunda, o reconhecimento de outra entrevistada de seu lu-

gar como "chefe de família", sendo a figura masculina aí secun-

dária. Isso não significa que não se tenha encontrado contradi 

çoes nos discursos das mulheres que reconheceram ter sido a "ca-

beça do casal". Estas, às vezes, construiram uma imagem ideal i-

zada da figura masculina contrastando com a figura masculina 

real com a qual se rela~ionavam. 

Amélia, uma ex-lavadeira viúva, aborda em seu relato 

as dificuldades que teve para criar o filho adotivo: 

"Ent~o eu cniei com muita di6iculdade tambim ponque 
meu manido ele tnabalhava a~~im ~~ de bi~cate, pOhque 
quando ele a~~im n~o tava a~~im muito .~. pa~~ando mal, 
ele a~ vez ~entia alguma coi~a, n~, ~ que dava pna 
e..te 6azen o~ bi~cate na nua, n~" e eu lavava pna ajudafi 

<ele, n~". 
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Em outro momento, entretanto, Amélia relata: 

"Ah, t~abalhei ba4tante, toda vida. Ve4de que ca4ei, 
tnabalhando. Quando ca4ei também 6lquel un4 t~~4 me-
4e4 doente, aI depoi4 60i que eu 6ui melho~ando, aI 
eu peguei uma ~oupa de ... até e~a uma velha, né, ela 
e o netinho dela, o netinho e~a novinho, tinha t~eze 
an04. AI eu peguei a ~oupinha dela e do neto, ~lquel 
lavando a44lm me4mo doente, po~que p~ecl4ava, ne. Po~ 
que o meu ma~ido quando eu ca4 ei ele tinha u.m emp~ego 
ma4 ele e~a a44lm, ô: ele ent~ava num emp~ego, qual
que~ coi4lnha que abo~~ecia ele, ele 4aia 6o~a. AI 
depol4 que nÔ4 ·ca4emo, logo no começo logo, ele 4a~u 
do 4e~vlço. AI eu doente, né, 6ul ob~lgad~ a t~aba
lha~. AI pegue.i e44a ~ouplnha p~a lava~". 

o episódio relatado acima demonstra que, apesar de ter 

dito que trabalhava para ajudar o marido, Amélia, na realidade, 

foi quem assegurou, com suas lavagens de roupa, a sobrevivência 

da família, inclusive a do marido, que vivia de biscates tempo-

rários e que, antes de morrer, ficou doente muitos anos,pratic~ 

mente sem poder trabalhar. 

Já Maria da Penha, uma entrevistada também viúva e ex-

lavadeira, manifestou em seu relato a sua consciência de ter 

sido o chefe da família, mesmo com a presença do marido em ca-

sa. 

"Ele ... ajudava. Ajudava, que naquele tempo ganhava 
pouqúinho, 4abe. E me4mo ... eu que e~a a cabeça da 
ca4a. t na1uele tempo eu e~a a cabeça da ca4a. Eu que 
6azla a~mazem, tudo, p~a~ c~iançada. Com meu dinhel~o 

" 

E a seguir continua: 
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"Fa.zia. tudo, 
lte.6 olvút, em 
pita. pltoc..ulta.1t 
zelt a. c.a..6a.. 

tudo, tudo! E.6.6e negóc.io de lte.6olvelt, ~a. 
vida., quando tava. c.om ele. Eu que .6a.~a. 
uma. telha., um tijolo, c.imento •.• pita 6a.
AI ele nem t~ c.om ele ... nem liga.va. . •. " 

Maria da Penha, em seu depoimento demonstrou reconhe-

cer que era ela a "cabeça da casa", fazendo "tudo" para garan-

tir a sobreviv~ncia da familia desde as compras de armaz~m para 

a alimentaç~o dos filhos at~ resolver coisas consideradas "mas-

culinas" como por exemplo a compra de material de construç~o. 

Em contraste com Am~lia, não era ela quem "ajudava" o marido e 

sim ele quem a ajudava um pouco, ou seja, a referência nesse ca 

so nao era a do marido como chefe de família, pois este exercia . 
um papel secundário, mas da esposa como sustentáculo financei-

ro familiar. 

Um outro tipo de representação da figura masculina foi 

esboçado por um pequeno numero de mulheres casadas. Estas, qua-

se n~o abordaram a sua ~elaç~o com o marido e quando o fizeram 

construiram uma figura masculina neutra, sem adjetivos positi-

vos ou negativos. Outras duas entrevistadas, por outro lado, 

representaram LlIT.a imagem positiva baseada em seus próprios 

maridos, havendc nesses casos, uma correspondência entre as 

suas vivências, enquanto mulher e esposa, com seu companheiro, 

e a representaç~o deste. 

As representações construidas pelo sub-grupo das mulhe 

res solteiras que nunca tinha tido um companheiro real, foram 

feitas dentro de duas perspectivas básicas: atrav~s da expecta-

tiva, no passado, de um casamento com um "homem bom" (dois su-

jeitos) ou atrav~s da transposição de uma imagem masculina ideal 
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para um irmão (um sujeito) ou o patrão (duas empregadas domés

ticas). A morte do patrão para uma entrevistada e a do ir

mao para uma outra, parecem ter levado a frustração da expecta

tiva de proteção que tinham em relação a essas figuras 

reais. Uma outra empregada doméstica, cujo patrão também já h~ 

via falecido, transferiu para o filho deste a sua expectativa 

de ampa'ro masculino. A figura de um homem provedor, fosse ele 

"futuro marido", irmão ou patrão, surgiu nesses depoimentos de

notando a preocupação dessas mulheres com uma "segutança", já 

que não tinham filhos com quem contar e especialmente agora na 

velhice, onde sentiam um certo desvalimento físico. 

As mulheres que foram abandonadas pelos maridos menci6 

naram as dificuldades que tiveram para criar os filhos sozinhas 

e quase sempre culpavam os maridos por estes não lhes terem da

do nenhuma assistência afetivo-financeira. Um misto de revol

ta pelo abandono do marido com um sentimento de orgulho por te

rem conseguido sozinhas garantir a sobrevivência da família foi 

comumente relatado. Algumas mulheres, entre aquelas que perma

neceram casadas e depois enviuvaram, também se queixaram das 

dificuldades pelas quais passaram em sua vida, devido à omissão 

de seus maridos, e criaram por sua vez um ideal'masculino dis

tante de seus homems reais nao provedores. 

A figura idealizada do homem provedor para aquelas mu

lheres abandonadas ou para essas cujos maridos eram omissos, p~ 

rece ter se tornado uma referência marcante em suas histórias 

de vida, na medida em que, na realidade,' foram elas que sempre 

estiveram na "luta" para sustentar a familia. Essas formas de 
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compensar idealmente a figura real de seus maridos, nao. apare

ceu tão çlaramente nos relatos, mas de forma implícita através 

do deslocamento da figura desse homem ideal para as suas filhas 

ou netas. A expectativa de um "bom marido" para a sua descen

dência feminina sugere demonstrar a sua preocupaçao com um futu 

ro em que lhe fosse assegurada uma vida diferente da que tive

ram, ou seja, sem tantas dificuldades e sofrimento. Identifican 

do-se com suas filhas ou netas, temiam que elas passassem por 

tudo aquilo que elas próprias passaram. Mesmo tendo tido a ex

periência do convívio com homens que não corresponderam nem um 

pouco a esta imagem ideal, essas mulheres demonstraram que a 

representação idealizada da figura masculina não precisa de 

"contra-exemplos" reais para que seja extinta. Ali~s, supoe-se 

que isso tenha sido uma maneira que encontraram para compensar 

a figura fraca e "anti-heróica" de seus maridos, com idealiza

ções do tipo homem forte, protetor e provedor da família. A am

bivalência manifestada entre a satisfação e o orgulho com seu 

trabalho remunerado,a sua capacidàde de criar os filhos sozi

nhas e ao mesmo tempo, a expectativa de encontrar um homem pro

vedor que lhes desse "tudo" e sendo assim não precissassem mais 

trabalhar "para fora", sugere que haja uma defasagem entre as 

imagens e representações construídas e '0 cotidiano dessas mulhe 

res. 

A sua auto-imagem e a sua identidade, enquanto mulher 

e trabalhadora, parecem estar em conflito, em um movimento dial~ 

tico de afirmação e negação de uma posição em relação à outra. 

Em certos momentos parece haver a assunção da identidade de 

mãe-esposa em contraponto com a identidade de trabalhadora nao-
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doméstica, em outros, essas identidades parecem se reforçar mu-

tuamente.de modo conciliatório e complementar. As representa-

ções que fazem de si parecem seguir o mesmo percurso: uma auto

imagem positiva de mulher "forte" na "luta" do dia a dia, capaz 

de arcar sozinha com a sua sobrevivência e a dos filhos e uma 

auto-imagem.frãgil, desvalida, necessitando de uma figura mascu 

lina protetora que mediatize o mundo extra-doméstico para si~ 

mou: 

Em seu relato uma entrevistada, Maria da Penha, afir

IIEu sou o homem e sou a mulher da c'asa 11, e contou vãrios 

episódios que refo~çaram a fragilidade de seu marido e a depen

dência em relação a ela. Porém em outro momento afirmou: "Ruim 

com ele, pior sem ele", e contou a sua paciência e abnegação pa 

ra suportar o sofrimento q.ue passou junto com ele e por causa 

dele. Esta entrevistada que não dependia. financeiramente do ma 

rido, que pouco contribuia para o orçamento doméstico, subme-

tia-se ao marido alcoóla~ra e chegou a criticar as mulheres de 

hoje que largavam ou tratavam maIos seus maridos. A imagem fe

minina que parece construir é a de uma mulher que tem que fazer 

tudo para IIsalvar o seu casamento", ou melhor, a mulher deve 

ser paciente, tratar bem o marido mesmo que este o trate mal, 

enfim, cabe à mulher'preservar a harmonia doméstica a qualquer 

preço, mesmo que seja o da sua submissão e sofrimento. 

da Penha, em outro momento da entrevistat mencionou que 

Maria 

pediu 

muito a Deus II para ele dar um bom casamento para a neta, um ra

pazinho bom para ela gostar ... " e segundo demonstrou posterior

mente, um bom casamento parece ser, para ela, um futuro garant~ 

do para a mulher, aliãs, a única possibilidade de a mulher en

contrar "felicidade" e ascender socialmente. Mesmo tendo sofri 
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do na carne as agruras de um "mau casamento", Maria da Penha 

demonstrou ter idealizado uma figura masculina que fosse capaz 

de fazer a felicidade de sua neta, dando-lhe segurança material 

e afetiva, em contraponto com as suas próprias experiências de 

omissão dessa figura. 

A construção de uma figura mascu~ina que possa trazer 

"felicidade" e "dar tudo" ã mulher sugere que o fato de serem 

mulheres e pobres favoreceu este tipo de representação, como se 
/ 

idealmente, o homem· representado pelo "futuro marido", fosse ca 

paz de "salvar" a "futura esposa" de sua dupla condição margi-

nal: a de classe e a de gênero. Aquelas entrevistadas que, c~ 

mo Maria da Penha, disseram ter sofrido muito com. seus esposos, 

mas que, mesmo assim, preferiram continuar casadas, porque se 

era "ruim com eles, pior sem eles", ou seja, mesmo os seus mari 

dos não correspondendo ãs suas expectativas de homem provedor, 

a presença deles configurou-se como imprescindível em suas vi-

das. Apesar de terem sido o sústentáculofamiliar e de terem 

tido uma certa independência econômica em relação a seus mari-

dos, essas mulheres deixaram transparecer uma dependência simbó 

lica da figura masculina, fosse ela provedora ou nao. 

~ interessante observar, entretanto, que aquelas mulh~ 

res casadas que esboçaram uma imagem masculina positiva que cOE 

respondia aos atributos que imputavam a seus próprios maridos, 

disseram ser felizes em seus casamentos e rel·ataram situações em 

que se notou um companheirismo mútuo e constarite do casal. Es-

ses sujeitos, em seus depoimentos, não construiram uma imagem 

masculina provedora, distante de seus maridos reais. Tenderam a 
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valorizar os seus respectivos casamentos, falando dos projetos 

realizadGs pelo casal, especialmente a construção da casa pro

pria, sendo que, na época da pesquisa, estavam casadas e vi

viam com seus companheiros. 

Um ponto a ser considerado, mas que foi freqfientemen

te omitido nos relatos, fOi a referência a vida sexual, isto é, 

com exceção de apenas quatro entrevistadas, esse assunto nao 

foi deflagrado. Uma delas, Natalina, viúva do último compa

nheiro com o qual vivia mencionou que, após a morte deste, foi 

viver com um'~elho~. mas que "não dava pra ela não" e achava 

que "era por isso que era nova". Mencionou ainda que "tinha 

paciência com velho, mas na hora de deitar ... Deus me livre". 

Justificou a sua repulsa sexual complementando: "até que ele 

era um velho bonito mas não era caprichoso", ou seja, limpo. 

Natalina, em outros momentos de sua história de vida, reite

rou a sua preocupação co~ valores estéticos não só referentes 

aos homens com os quais conviveu como também em relação a si 

própria. Relatou que gostava muito de andar bem vestida e de 

usar jóias, sempre que saia de casa para ir à rua ou à uma fes 

ta. 

Vanda, uma outra entrevistada viúva, quando falou em 

seu marido, também ~essaltou a sua beleza, referindo-se a ele 

como "um tipo de homem". Enfocou todo o percurso de sua vida 

de casada, especialment~ o alcoolismo do marido e a sua violên 

cia dirigida contra ela. Segundo Varida, o seu marido ficava 

violento "sem motivo" e por duas vezes chegou quase a asfixiá

la. Âs vezes "ele queria fazer sexo com ela, mas por . causa 
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da doença nao conseguia" e "ficava mais violento ainda". Para 

essa ent:r;evistada o seu casamento foi um "sofrimento", pois su

portou todo o tipo de humilhação e desrespeito, impostos pelo 

marido. Em contraste com Natalina, que evitava sexualmente o 

homem com quem vivia por ser "velho" e "não ser caprichoso",Va~ 

da submetia~se à violência do marido alcoólatra, que só nao a 

violentava sexualmente porque estava doente e nao tinha forças 

para isso. 

Uma outra entrevistada, Nila, também mencionou que qu~ 

se tinha sido vitima de violência sexual. De acordo com o que 

relatou, o seu padrasto tentou "abusar" dela, quando ela tinha 

menos de 14 anos, e por isso "resolveu sair de casa". Logo de

pois, começou a namorar um rapaz que a respeitava muito e com 

o qual se casou. Supõe-se que, por ter vivenciado uma situação 

de desrespeito e violência dentro de sua própria casa, sendo a 

figura masculina do padr~sto o foco dessa violência, Nila tenha 

mencionado o respeito como valor máximo em seu casamento. Em 

contraposição à figura masculina negativa do padrasto, o seu ma 

rido, antes do casamento, nunca tinha tentado abordá-la sexual 

mente, eles namoravam "à moda de jacaré", como ela mesma defi

niu a distincia fisica entre eles, e este fato, para ela, pare

ce ter sido uma manifestação significativa de respeito. 

Maria foi a última mulher que esboçou, em apenas uma 

frase, a questão de sua sexualidade. De modo diferente das três 

primeiras que abordaram esse tópico relatando situações em que 

a possibilidade do contatá sexual represen~ava para elas uma si 

tuação de dominaçã%brigação e/ou de violência explicitá, Ma-
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ria, ao contrário, expressou o seu desejo de continuar "dormin-

do com o seu marido". Aliás, essa entrevistada demonstrou es-

t~r s~tisfeit~ com seu c~samento e, segundo se extraiu de seu 

depoimento, o casal era realmente muito unido, compartilhando , 

no passado, o trabalho na roça e, no presente, os cuidados com 

uma horta e um -j ardim. 

Embcra tenha havido poucas refer~ncias ~ tem~tica da 

vida sexual, iS!jo n.io significa que esta não tenha sido impor-

tante para Of: slljeitos e que, se tivesse sido abordada em um nú 

mero maior de entrevistas, poderia trazer contribuições para o 

delineamento de um ~erfil das representações que o grupo faz de 

si e de sua condição feminina. Foi, de certo modo, presumido 

que este tema n~o surgisse espontaneamente nos relatos, devido 

as condições especificas dos sujeitos (idade e situação social) 

e, principalmen~e, ao constrangimento que, na maior parte das 

vezes, esse tema suscita em uma situação de entrevista. Os exem 

-pios mostrados acima nao foram representativos do grupo como um 

todo, mas ilustraram casos especificas em que o tema foi aborda 

do. 

Em ~el~çâc ~ situação atual da mulher em -comparaçao 

com a sua si-::lla:;ão passada, quase metade do grupo (oi to sujei-

tos) abordou esta questão. A submissão da mulher as figuras 

masculinas, ::1U pasEado, foi um tópico mencionado por seis mulhe 

res que, rela~aram situações vivenciadas por elas para ilustrar 

as discriminações Eofridas pelas mulheres de antigamente. A su~ 

missão à aut()t:"idadE~ do pai e/ou à do marido e a discriminação em 

relação ao estudo da mulher foram os ,=xemplos mencionados. A de 
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pendência da mulher de antigamente e a maior independência da 

mulher d~ hoje foram abordadas por uma entrevistada. De acordo 

com o que deixaram transparecer nos relato~, para elas, a situa 

ção da mulher é bem melhor hoje do que antes, sendo que basica

mente a grande conquista feminina foi a sua maior autonomia em 

relação ~s figuras masculinas. Essas entrevistadas, que fize

ram alusão, ~ opressão da mulher, 10,calizaram-na, principalmen

te, dentro do domínio familiar, sendo as figuras parentais e/ou 

o marido os agentes dessa opressão. Algumas delas, mesmo 'tendo 

esboçado uma certa consciência da opressão sofrida em suas vi

das de casadas ou quando jovens, sob o "jugo" do pai, submete

ram-se a esta opressão sem muito questionamento, até porque a 

mulher, na realidade, só está adquirindo maior visibilidade en~ 

quanto sujeito e reivindicando o seu espaço social nas últimas 

décadas. 

Entretanto uma pequena minoria (dois sujeitos) fez uma 

crítica ~ mulher de hoje, crítica essa direcionada exatamente ~ 

maior autonomia feminina. Uma delas criticou as mulheres -que 

"jogavam fora os maridos" porque não "tinham paciência com 

eles". A outra, ao mencionar o comportamento atual das empreg~ 

das domésticas criticou-as por não ficarem "presas em casa" e 

por "viverem na rua". As "transgres$5es" da mulher, por romper 

com as barreiras da 'casa, ou por não se submeter a um marido au 

toritário, mostraram-se alvo de críticas dessas entrevistadas. 

Observa-se que, a família permanece sendo o eterno re

ferencial desse grupo de mulheres, aparecendo em suas represen-

taç5es como o lugar em relação ao qual constróem as suas iden 
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tidades nao só de esposa e mãe, mas também de trabalhadora, na 

medida e~ que o domínio doméstico e os papéis atrelados a ele, 

sao sempre acionados como seus referenciais de vida. Ambiguida

des e contradições surgiram nas representações do grupo refere~ 

tes à dupla jornada de trabalho, às cons~ruções da auto-imagem 

e da figura. masculina, etc, o que sugere a situação de confli

to e a dupla moral ao qual as mulheres estão sujeitas em nossa 

sociedade. A família e a casa, ou seja, a esfera doméstica, p~ 

rece ser assim o ponto de partida e de chegada para a constru

ção do seu universo psicossocial. 

ENVELHECIMENTO: 'COMO O GRUPO ABORDA ESTA QUESTÃO) O SEU CO

TIDIANO E AS SUAS EXPECTATIVAS DE VIDA 

A pesquisa de campo foi feita cóm um grupo específico 

de sujeitos: mulheres acima de 60 anos, ou seja, mulheres que 

tinham iniciado um período de vida denominado velhice e que es 

tavam vivenciando um processo gradativo de envelhecimento. 

Em suas histórias de vida, o grupo relatou as suas e~ 

periências passadas, enfocadas no tópico anterior, como também 

o seu cotidiano e as suas preocupações atuais. Torna-se impor-

tante an~lisar o cotidiano, o dia a dia dessas mulheres para 

saber como elas próprias delimitam o seu espaço psicossocial. 

Os relacionamentos intra e extra-familiares, ~s tarefas desem

penhadas diariamente, as expectativas e projetos de vida, o pa 

pel da religião, enfim todo o material extraído dos discursos 

referente a esta etapa de suas vidas é significativo para esta 

análise. 
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No momento das entrevistas, as condições de saúde do 

grupo eram razo&veis, apes~r de ~uitos sujeitos sofrerem de do

enças cardio-vasculares e/ou reum&ticas. Apenas duas mulheres 

disseram ter diabetes e três mencionaram ter "problema de ner

vo". Outras doenças foram apontadas, mas cada uma delas por s~ 

mente uma entrevistada. Nenhum sujeito estava inv&lido ou ti

nha problemas de arteriosclerose, pelo menos visivelmente. Como 

j& foi dito, a entrevistada. de 93 anos cuja idade era bem aci 

ma da média (68 anos), gozava de boa saúde física e mental, sen 

do uma das mais ativas do grupo. 

Mais da metade dos sujeitos mencionou sentir cansaç0 

físico quando desempenhava atividades que exigiam força física 

ou quando andava muito. Rosa, uma entrevistada de 72 anos que so 

fria de artrose, angina e pressão alta, quando falou sobre o 

cansaço que sentia e as dificuldades de locomoção, considerou: 

"Não é a idade, é o joelho". Maria R., 64 anos, ao falar que 

sentia cansaço emendou: "Não é cansaço, é a coluna". Essas duas 

entrevistadas demonstraram não considerar que o cansaço que se~ 

tiam fosse proveniente da debilidade física que gradativamente 

o envelhecimento pode ir causando. Tenderam a encontrar uma 

causa "real", ou seja, uma doença ou um órgão doente específico, 

para justificar esse cansaço. Realmente essas doenças exis

tiam e causavam dores e/ou diminuição da resistência física. p~ 

rem, o que é interessante de ser observado é que essas mulhe

res nao se sentiam fisicamente velhas e, mesmo que mencionassem 

em algum momento o fato de "serem" velhas, em outros momentos, 

diziam não se "sentir" velhas. Essa defasagem entre a idade 

cronológica e o sentimento subjetivo do envelhecimento é um fa-
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to nao muito raro de acontecer, e outras pesquisas com popula-

ções idosas já o demonstraram. 

Marta, urna entrevistada de 65 anos, que disse se sen-

tir jovem, afirmou em um trecho de seu depoimento: 

"Nio ~into nada, de 6ala~ a~~im de velhice, ~; ~a ida
de, ne.? Ma~ ago~a,de me ~enti~ velha ... ah, YI.io po~~o 
po~que tô can~ada, eu tô i~~o, tô aquilo ... Não! Eu 
6aço tudo! Não ~into velhice. Tem gente que 6ica tão 
abatida, tão t~i~te ... eu não: G~aça~ a V~u~: 

Corno Marta, outras entrevistadas mencionaram que "a 

idade estava chegando" mas que se sentiam ainda com ânimo para 

exercer diferentes atividades. A fráse "não gosto. de ficar par~ 

da" apareceu em diversos relatos, sendo que, quatro sujeitos di~ 

seram que" se parassem de trabalhar, ficariam doentes". A ênfa-

se colocada no trabalho domêstico ou extia-domêstico, caracteri 

za a importância atribuida ao exercício de atividades corno for-

ma de preservar a saúde e de certa forma evitar a decadência fí 

sica. Aliás, para este grupo de mulheres, a palavra velhice p~ 

rece ter duplo significado.: um relativo à definição de velhi-

ce corno um período de vida específico cuja categoria idade ê o 

parâmetro, e outro, relativo à concepção de velhice corno um pe-

ríodo de inatividade e deqenerescência física, em que os indi-

víduos perdem as suas capacidades em geral. 

Estes dois modos de representar a velhice, no sentido 

cronológico e no sentido da perda de capacidades, surgiram nos 

relatos, as vezes em oposição, outras vezes de modo complemen

tar. Presume-se que muitas mulheres não se sentiam velhas pois, 
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para elas, as suas capacidades f!sicas e mentais estavam prese~ 

vadas, apesar de reconhecer~m, por outro lado, que "estavam" v~ 

lhas devido às suas idades. Era como se, embora se reconheces

sem como velhas de "direito", nao se viam como velhas de "fato~ 

ou seja, em termos genericos conformavam-se ao modelo dominante 

de velhice por suas idades avançadas, mas, na realidade, n~o se 

enquadravam aos estereótipos aos quais este modelo induz. 

o grupo teve como uma.de suas preocupações básicas a 

preservação da saúde na velhicé. ·Quase todas as mulheres mani

festaram uma preocupação não com o envelhecimento em si, mas 

sim com as possíveis conseqüências desse envelhecimento, princ! 

palmente a debilidade física e/ou a situação de invalidez. A 

perda da autonomia e a dependência da assistência de terceiros, 

geralmente familiares, representavam para o ·grupo um ponto ne

vrálgico, revestido de ansiedade e insegurança quanto ao futu

ro. Foram observadas frases do tipo: "Não quero dar trabalho 

aos outros", isto ~, à família, sendo que, em ~lguns casos, es-

ta frase represe~tava na verdade uma racionalização do receio 

de que a sua família não lhes desse a assistência necessária. O 

medo de serem abandonadas pelas figuras familiares permeou al

guns relatos de mulheres solteiras ou cujos filhos haviam fale

cido. Os filhos aparentam representar a garantia do não aband~ 

no na velhice, mesmo para aquelas mulheres que disseram não qu~ 

rer depender dos filhos para nada. Várias entrevistadas depen-

diam da ajuda sistem~tica ou esporádica de seus filhos, mas a 

possibilidade de uma dependência "total", ou seja, de terem que 

morar com os filhos ou parentes pareceu ser unanimemente indese 

jada. Continuar a ter a sua própria casa e o seu próprio ritmo 
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de vida foi a grande expectativa futura do grupo. 

A velhice como uma situação vivencial de perdas não so 

de pessoas queridas mas de perdas tais como: diminuição da cap~ 

cidade física, doenças que surgem ou ameaçam surgir, perda de 

papéis sociais e de situações vivenciadas anteriormente, pode 

acarretar um aumento de ansiedade, no presente, e de receio qua~ 

to ao futuro. 

Muitos sujeitos expressaram a tristeza que sentiram 

com a perda de familiares ou ex-patrões, sendo que alguns emo-

cionaram-se mui to quando mencionaram a morte des.tes. Rosa, com 

a voz embargada de chôro, referiu-se ao sofrimento que teve com 

a morte de seu filho e de um sobrinho: 

"No.6.6 a mãe. ~ -A motc.te. de.le. e. a motc.te. de..6.6 e. matc.ido da 
ze.zê {.6obtc.inhol, ôoi que. aQabou Qomigo mai.6 ainda. Eu 
gO.6tava de.mai.6 de.le. ... e.le. e.tc.a igual a ~m ôilho ... ô~ 
zia tudo ptc.a mim, não me. Qobtc.ava nada, nunQa e.le. que.
tc.ia nada. Ai, me.u Ve.U.6!" 

Rosa, além de abordar a sua tristeza pela perda de en-

tes queridos, expressou o abandono que sentia por parte de sua 

família, inclusive da filha, pois a única pessoa que lhe dava 

assistência e atenção era um outro sobrinho de quem gostava mui 

to. Esta entrevistada abordou, de forma pungente, a solidão que 

sentia devido ao abandono de sua família: 

"Eu te.nho que. ôiQatc. .6ozinha, nê, minha ~ilha . Como 
ê que. e.u p0.6.60 ôaze.tc.? A ge.nte. .6e.nte. muito .6ozinha,nê, 
minha ôilha. NO.6.6a mãe.! Solidão ê uma eoi.6a muito 
ttc.i.6te. . .. " 



128. 

Rosa e outra entrevistada Raquel foram as únicas que 

abordaram diretamente a p~oblemática da solidão em seu atual mo 

mento de vida. Raquel manifestou a sua tristeza pela perda de 

familiares, principalmente da mãe, e o sentimento de solidão 

"por nao ter com quem conversar". A diferença existente entre 

elas era que Rosa morava sozinha e Raquel morava com a irmã ca-

sada e uma sobrinha. outras entrevis"f7.adas :que residiam sozi-

nhas não mencionaram a temática da solidão, talvez porque tives 

sem um contato quase que diário com os seus familiares. Raquel, 

apesar de compartilhar a sua moradia, sentia-se profundamente só 

e, segundo relatou, ficava na expectativa de rec~ber visitas p! 

ra ter com quem conversar. Ambas, Raquel e Rosa, expressaram 

uma tristeza e urna insatisfação com a vida que tinham, ao con-

trário do resto do grupo que manifestou urna c~rta satisfação 

com o seu cotidiano.· 

De acordo com o que se extraiu dos relatos, torna-se in-

teressante observar que ao abordarem o confronto com a sua pró-

pria morte os sujeitos,em -sua maioria, mencionaram nao temê-

la. Utilizaram para isso,. argumentos que denotaram um fatalis-

mo religioso e urna crença na naturalidade do ato de morrer. 50-

mente duas mulheres confessaram o seu temor diante da morte,uma, 

porque se preocupava em deixar o irmão desamparado, e a outra, 

porque tinha medo da situação de morte em si. Duas entrevista-

das, Rosa e Amélia, pagavam mensalmente urna funerária para o ca 

so de virem a morrer a qualquer momento. Demonstraram urna pre~ 

cupaçao com o pagamento do próprio enterro, no caso de Rosa,por 

nao querer depender de ·seus parentes e por temer que a sua fami 

lia não cuidasse do funeral. Já, Amélia,por ser muito pobre e 
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nao ter contato estreitos rom a sua família, a nao ser com o fi-

lho solteiro com o qual morava, preocupava-se com as despesas 

da funerária pois o filho não teria condição de arcar com es-

tas. 

Comexceçao de quatro entrevistadas; duas que menciona 

raro o seu temor diante da possibilidade de morrer e de outras 

duas qu.e pagavam o seu próprio enterro, a situação de ansieda-

de diante da morte nao se manifestou claramente nos relatos.Pre 

sume-se que, por ser essa uma temática passível de mobilizar os 

indivíduos, principalmente na velhice, propicie o surgimento de 

mecanismos de defesa, racionalizações em especial, que venham a 

acobertá-la ou amenizá-la. 

Conforme o que foi abordado anteriormente, todas as mu 

lheres, no seu cotidiano, desempenhavam tarefas domésticas, 

tais como cozinhar, lavar, arrumar, limpar a casa, etc., oito 

exerciam trabalho doméstico para terceiros e duas eram assalari 

adas. Embora algumas entrevistadas tivessem relatado que -nao 

gostavam de sair de casa, praticamente todo o grupo fazia as 

compras de supermercado ou armazém, ia à Banco e resolvia todas 

as questões relativas ao funcionamento da rotina doméstica. Cui 

dar do jardim e/ou horta foi uma atividade mencionada por cinco 

sujeitos· que, orgulhosos de seus jardins bem cuidados, fizeram 

questão de mostrá-los à pesquisadora. 

A vida social do grupo era basicamente restrita à famí 

lia, à vizinhança e à Igreja, sendo que esses dois últimos con-

textos muitas vezes se confundiam em um único, pois os seus vi-

zinhos também participavam das atividades religiosas. A Igreja 
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• 
tornava-se, assim, um lugar de encontro das pessoas do bairro, 

que aí estreitavam os seus relacionamentos, criando uma espécie 

de "comunidade", termo utilizado por duas entrevistadas. Nove

nas, comemoraçoes religiosas, grupos de oração, etc, foram eve~ 

tos relatados por várias entrevistadas, como parte de sua roti-

na. 

No que se refere.ao lazer, as mulheres parecem enten

dê-lo como sinônimo de divertimento, e ao abordar el?ta temática, 

o grupo se restringiu preferencialmente à televisão~ novelas em 

especial, e à viagens esporádicas para visitar os filhos ou pa

rentes que moravam em outras cidades. Apenas quatro sujeitos di~ 

seram gostar de festas, música e dança. Duas entrevistadas men 

cionaram que "gostavam muito de futebol" e uma oútra mencionou 

que, sempre que podia, "jogava no bicho".· O sub-grupo de mulhe 

res católicas mencionou ainda as "festas" da Igreja, mas essas 

eram mais esparsas. A Igreja parece ser o local de convergen

cia de grande número de sujeitos, ou melhor, a ;greja parece r~ 

presentar o espaço público por excelência, para essas mulheres. 

Quatorze sujeitos frequentavam a Igreja semanalmente e sete pa~ 

ticipavam de grupos religiosos promovidos por esta instituição. 

A família, referência básica das entrevistadas, foi acio 

nada em diferentes momentos, não só quando estas se referiram 

aos filhos como .também em relação à convivência com os netos. 

Entretanto, poucas entrevistadas ajudavam a tomar conta dos ne

tos, apenas duas mencionaram o fato de que, durante o dia, fica 

vam com eles para que as filhas pudessem trapalhar fora de casa. 

Outras duas avós criaram seus netos desde bebês, mas nesses ca-

sos, exerceram, ambas, o papel de mãe e não de avo, na 

em que as mães verdadeiras estavam ausentes. 

medida 
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As avós que cuidavam dos netos para que as maes pudes-

sem trab~lhar, estavam, na realidade, sendo para elas o supo~ 

te necessário a fim de que exercessem um trabalho extra-domésti 

co. Esse tipo de encargo, similar ao de uma "babá", mostrou-

se fundamental para o equilíbrio doméstico, ou seja, a divisão 

de tarefas dómésticas permitia a essas maes serem substituídas 

pelas "avós-babás", termo utilizado por Barros (1987), nos cu~ 

dados com seus filhos. No caso de Emília, uma entrevistadaque 

tomava conta de vários netos para que as suas filhas pudessem 

trabalhar como faxineiras, havia, no entanto, uma mútua depen-

dência entre ela e suas filhas. Emília dependia da ajud~ fina~ 

ceira destas, pois o seu_marido ganhava muito pouco e era doen 

te, e estas, por sua vez, dependiam de seus cuidados para com 

seus filhos. Como a própria entrevistada mencionou "Aqui em ca. 

sa é uma creche". De certa forma, est~ entrevistada tinha ra-

zao, pois na falta de creches públicas_e gratuitas, surgem es-

tratégias de cooperação doméstica alternativas, geralmente com 

a cumplicidade entre mãe e filha, 'que poderiam ser traduzidas 

como "creches familiares". 

~ 

As outras avos que moravam perto de seus netos, mesmo 

nao desempenhando o papel de "avó-babá", viam-nos praticamente 

todos os dias. O convívio com os netos parecia fazer parte de 

seu cotidiano e era provavelmente facilitado pelo fato de que, 

em uma cidade de médio PQrte, como Cachoeiro de Itapemirim, as 

distâncias entre os bairros são relativamente pequenas. Entre-

tanto, uma parcela do grupo possuia filhos residentes em outras 

cidades, conseqt1entemente nem todos os n'etos estavam próximos à 

elas. 
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Em suas histórias de vida, várias mulheres relataram 

que, no passado, tinham cuidado de familiares ou rraricbs doentes e so 

mente três, no momento da' entrevista, ainda cúidavam de familia 

res doentes. A preocupação em dar assistência a pessoas doen~ 

tes, ou visitá-las, foi' uma constante no grupo, tanto que apar~ 

ceu em diversos depoimentos a referência ao fato de que nao go~ 

tavam muito de sair de casa para visi~ar as pessoas sem motivo 

para isso, a não ser quando estas estavam doentes. Uma espécie 

de "obrigação social" mesclada com valores religiosos parecia 

respaldar esse tipo de comportamento, ou, em outras palavras, a 

necessidade do outro e/ou a sua doença, eram fatores que mobili . ~ 

zavam valores ético-religiosos que, por sua vez, propulsionavam 

uma ação de solidariedade e ajuda. 

Um dos temas mais importantes observados, refere-se as 

expectativas e projetos de vida delineados pelos sujeitos' da 

pesquisa. Alguns autores sugeriram, em seus estudos que, na, 

velhice, há uma diminuição das expectativas e projetos a longo 

prazo, devido à proximidade do confronto com a morte. Neste 

grupo quase nao se observou a construção de projetos a longo 

prazo, havendo uma maior ênfase às expectativas referentes ao 

futuro imediato. Também foram mencionadas as expectativas pass~ 

das do grupo, muitas delas não rea-lizadas. 

Em seu passado, muitas mulheres tiveram expectativas c~ 

muns tais como: a construção da casa propria; aprender a ler e 

escrever; saúde para familiares doentes e a criàção e o estudo 

dos filhos. Dessas expectativas, a 60nstrução da casa própria 

e a criação dos filhos parecem ter sido as únicas realizadas p~ 



133. 

ra grande parte delas. Muitas entrevistadas continuaram anal-

fabetas ou semi-analfabetas e seus filhos também não puderam e~ 

tudar por muito tempo, ou seja, a maioria não chegou a comple-

tar o curso primário. Um casamento para si ou para a sua des-

cendência familiar, um bom emprego, e ter um filho, também fo-

raro expectativas passadas mencionadas secundariamente,porém nem 

todas estas chegaram a ser realizadas. 

Os projetos de vida dirigidos ao futuro próximo nao se 

mostraram acompanhados de um investimento pessoal para a sua 

realização. Talvez não fossem exatamente "projetos", na medida 

em que não havia uma projeção futura,consciente e planejada, 

de um objetivo, mas sim "expectativas", termo talvez mais ade-

quado dando uma conotação à palavra expectativa como um ato 

mais passivo de esperar por algo. 

As expectativas futuras mais abordadas referiram-se 
,. 
a 

saúde, - independência, 
, 

família 
, 

própria. Aquelas a a e a casa re-

lacionadas a família tratavam, em sua totalidade, do desejo de 

reencontrar ou ficar mais próximo de seus filhos, netos ou ou-

tros parentes, distantes. Continuar tendo autonomia e indepen-

dência foi uma expectativa esboçada principalmente a médio e 

longo prazos, e isso talvez fosse devido à possível ameaça a in 

tegridade fisica que a velhice pode acarretar com o tempo. Per-

manecer morando em sua própria casa representava a possibilida-

de de concretização da independência desejada. A casa própria 

continuava sendo o sonho de duas entrevistadas que nao consegu~ 

ram realizá-lo no passado, porém uma delas estava prestes a con 

sumá-lo. Esta, uma empregada doméstica chamada Jessy, iria ga-
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nhar urna casa que se'ria .doada pela família de seus patrões fale 

cidos e, segundo afirmou,' ."era este o seu sonho dourado". A ou

tra entrevistada, lIda, uma lavadeira posentada, não tinha con 

dições s.ócio-econômicas para construir ou comprar a sua própria 

casa, sendo esta perspectiva bastante emota para ela. 

Contrapondo~se a tendência do grupo que tinha corno de

sejo continuar morando em sua 'própria asa, mesmo quando esti

vessem mais velhas, Lídia, uma ex-empr gada domé~tica que resi

dia com a irmã em sua própria casa, me cionou que, caso ficasse 

sozinha, gostaria de ir morar em um "b m asilo de velhos". Es

te foi o único sujeito que fez referên ias a urna' situação de a~ 

silamento futura. 

A preocupaçao com a saúde, as unto já referido em mo

mento anterior, foi um ponto chave em uas expectativas de vida. 

Preservá-la, no futuro, mostrou-se um equisito básico para a 

possível realização de todas as outras expectativas. A saúde do 

marido ou parentes doentes também foi Ivo de comentários do ti 

po "peço muito ã Deus para tirar a enf rmidade dele". Aliás, a 

figura de Deus apareceu nos relatos co o aquele que, com sua 

"ajuda", podia modificar uma determina a situação ou, pelo me

nos, amenizá-la. O apelo ãs categoria místicas e um conformis 

mo religioso mostraram-se presentes em quase todos os relatos, 

sendo que as expectativas de vida pode iam ser, para o grupo, 

intermediadas por Deus,através de pedidos da intervenção divi

na em seus destinos. 

Os valores religiosos mostraram-se freqüentes em d~fe

rentes momentos dos depoimentos, traduzidos muitas vezes em ver 
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bos como "ajudar" ou substantivos como "bondade'.'. As mulheres 

relataram episódios em que· tinham recebido a ajuda de parentes, 

vizinhos ou patrões, como também episódios onde elas próprias 

tinham ajudado alguém necessita.do. Justificaram esse altruísmo 

com um discurso religioso um pouco maniqueista,· do tipo "há pe~ 

soas boas e peSsoas m~s", sendo que "ser bom" significava aju-

dar o outro sempre que fosse preciso .. 

Os valores éticos se fizeram presentes através do jul-

gamento moral de determinados comportamentos os quais nao eram 

aprovados pelo grupo. Uma moral religiosa também se expressa

va, as vezes de forma velada, respaldando 0$ juízos de valor e~ 

mitidos. Paciincia, resignaç~o, aceitaç~o, etc, foram termos 

surgidos no corpo dos relatos, denotando um conformismo com a 

sua condiç~o social dé· é·lasse. 

Alguns sujeitos disseram que "nunca foram revoltados" 

por causa das dificuldades. passadas devido à sua situação de 

pobreza, e mesmo quando tinham sido humilhados ou inferioriza-

dos por terceiros n~o tinham sentido "revolta com isso". Apenas 

duas entrevistadas confessaram a sua revolta por terem sido de~ 

respeitadas e discriminadas em situações onde havia uma difere~ 

ciaç~o de classes a·uma hierarquia de poder. Mas, mesmo.aquelas 

que n~o reconheceram a sua "revolta", quarido discriminadas, de! 

xaram transpareceI:; uma grande indignaç~o,q1..lando diante de situa 

ções discriminatórias específicas, dirigida aos agentes que as 

discriminavam, sem haver entretanto uma revolta de sua condiç~o 

de classe. 

Havia nove mulheres negras e mulatas no grupo, mas ap~ 
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nas uma delas abordou o preconceito racial em seu relato. Esta 

entrevist~da mostrou ter consciência das discriminações sofri

das pelo fato de ser pobre e negra, "relatando situações em que 

tinha sido humilhada por pessoas brancas de classe m~dia. Os 

sujeitos que foram vítimas de preconceito racial, conscientes 

ou não dessa discriminação, pareciam estar submetidos a mais um 

tipo de márginalização, al~m das três já definidas anteriormen

te, isto ~, o fato de serem mulheres, serem pobres, serem .ve

lhas e nesses casos, serem tamb~m negras. Esta "tetra-margina

lidade" aparenta reforçar ainda mais a condição social do gru

po, sendo que, pelo que se extraiu dos depoimentos, a ~ituação 

de pobreza pareceu ser a mais determinante, pois foi a mais men 

cionada pelos sujeitos. As palavras de Maria R. ilustram a sua 

indignação pela discriminação sofrida enquanto pobre: "O rico 

podia tratar o pobre muito bem, porque depende do pobre pra tu

do." . 

Emília e Vanda foram duas outras entrevistadas que ex

plicitaram a stia Ilrevolta"pelo tratamento discriminat6rio diri

gido a si ou à classe pobre de um modo geral. Emília, ao falar 

de seu ex-patrão, mencionou que a sua carteira de trabalho nao 

tinha sido atualizada por ele e por isso, não conseguiu se apo

sentar. Disse ainda que não tinha entrado na justiça contra ele 

porque "ele era rico" e tinha "proteção l' da justiça e "por isso 

não iria adiantar ela brigar", já que não tinha chances de ga

nhar a causa. A percepçao de ser discriminada at~ perante à Jus 

tiça do Trabalho e às leis trabalhistas, que atualmente estão 

mais aprimoradas que antes, sugere o fato de que, para essa en

trevistada, a sua condição de pobreza, faz com que ela se sinta 
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"desprotegida" intituciona1mente e portanto i roerci da injust! 

ças sociais . 

. Um outro exemplo de discriminação de classe pôde ser 

observado no relato de Vanda, ·que tamb~m fez referincias ã si-

tuaç6es que considerou "injustas" e que lhe causaram "muita pe-

na". Mencionou como exemplo a fila do INPS para recebimento de 

aposentadoria, onde as pessoas idosas e doentes ficavam horas 
. 

em p~ esperando a sua vez no guichi de pagamento. Relatou um. 

epis6dio em que um senhor idoso "mas rico" n~o entrou nesta fi-

la, recebendo o seu pagamento imediatamente. Disse que isso lhe 

tinha causado "muita revolta" pois os velhos pobres ficavam na 

fila, muitas vez passando mal, e demorava muito para que fossem 

atendidos. Vanda expressou a sua indignação de modo veemente, 

consciente da condição desumana em que vivem os velhos pobres 

no Brasil. 

Há que se conside~ar que as discriminaç6es sofridas p~ 

los idosos pobres, sejam na fila ou nos meandros burocráticos 

do INPS, explicita urna injustiça social muito mais profunda e 

perversa. Em realidade, a velhice não deveria ser vista corno 

uma condição marginal em si, mas sim em relação a outras situa

ç6es sociais que reforcem ou atenuem esta mesma condição. O 

idoso de classe m~dia-alta está, em mu~toscasos, livre de ser 

marginalizado publicamente devido a seu status social, já o ido 

so pobre, oprimido e massacrado, despido de qualquer status e 

sem urna gorda conta bancária, encontra-se totalmente desampara-

do e desrespeitado enquanto ser humano. Essa diferença entre a 

"velhice pobre" e a "velhice rica" mostra-se significativo em 
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um pais como o Brasil em que a classe sócio-econômica baixa aca 

ba sendo o determinante principal na conformação de uma situa

ção de marginalidade. 

Muitas entrevistadas, em seus relatos, citaram nomes 

de pessoas "ricas", conhecidas na cidade por exercerem um papel 

de destaque como médico, empresário, professor, etc.,referindo

se a elas, com um certo grau de intimidade, como seus ex-pa

trões, parentes ou amigos. A aliança com essas figuras de pre~ 

tígio social parecia fornecer uma referência em termos de um 

não anonimato e de uma integração ao mundo da classe dominante. 

Há que se levar em consideração, também, a diferença de classe 

social existente entre a pesquisadora e as entrevistadas, o que 

'talvez as tenha levado a. mencionar, em seus depoimentos, rela

cionamentos com pessoas da mesma classe social da pesquisadora, 

como uma forma de "apresentação" social e de compartilhamento de 

seu universo. 
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c O N C L USA O 

Esta conclusão final terá basicamente uma conotação in 

tegrativa. Neste sentido, serão retomadas as conclusões ating~ 

das no percurso deste trabalho consideradas mais signif~cativas 

para o delineamento do universo psicossocial do grupo de mulhe

res estudado. 

o grupo demonstrou certas tendências básicas nas repr~ 

sentações que construiu acerca ,de suas vivências principalme~ 

te no que se refere às ~uas condições de trabalho, às inser

çoes nos contextos familiar e público; às imagens da figura ma~ 

culina e feminina construídas e às implicações psicossociais do 

envelhecimento. 

Inicialmente,com a caracterização da população, chega

ram-se a alguns dados mais objetivos a respeito do grupo, enco~ 

trando-se ai semelh~nças entre os sujeitos. A origem rural de 

85% do grupo foi um fato significativo observado, e que fez com 

que aparecesse em mais da metade dos sujeitos a profissão de 

trabalhadora rural. As entrevistadas que migraram para a zona 

urbana na juventude ou idade adulta, exerceram outras profis

sões principalmente a de lavadeira e a de empregada doméstica. 
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Em sua maioria tiveram atividades informais, nao especializadas, 

tipicamente "femininas", e que pudessem ser conciliadas ~s tar~ 

fasdomésticas. O baixo nível de instrução, a desvalorização 

do trabalho feminino e as dificuldades de inserção no mercado 

formal de trabalho, parecem ter sido fatores que influenciaram 

a assunção de atividades informais desqualificadas e de baixa 

remuneração, sendo que o exercício de duas ou mais atividades di 

fere~tes foi a tônica do grupo em sua trajetória de vida. 

O trabalho feminino caracterizado pela ocupaçao de po

sições periféricas e de menor remuneração que o trabalho mascu-

lino reflete, segundo Saffioti (1976), a marginalização da 

mulher no sistema produtivo capitalista. Entretanto, no grupo 

pesquisado, observou-se que, a maioria das mulheres, mesmo de

sempenhando atividades informais, no passado, auferiam maiores 

rendimentos que os maridos; quando casadas. Consoante os seus 

relatos, seus companheiros recebiam em média um salário mínimo 

mensal, enquanto elas ultrapassavam esta. quantia às custas de 

uma jornada de trabalho excessiva, de, as vezes, 18 horas diá-

rias. Como as tarefas domésticas eram geralmente conciliadas 

com as atividades profissionais, havia a possibilidade do dese~ 

penho das funções reprodutivas e produtivas de forma intercala

da. 

Apesar de todas as entrevistadas terem tido um traba-

lho extradoméstico, nem todas conseguiram se aposentar, pois 

nao contribuiram sistemàticamente para a previdência social. A~ 

feriam parcos rendimentos (média: um salário mínimo), proveni

entes de sua própria aposentadoria, da pensão do marido ou fi

lho falecidos, ou não tinham renda própria, vivendo da aposent~ 
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doria do marido ainda vivo. Entretanto, em alguns casos, esses 

rendimentos eram complementados pela ajuda financeira de fami

liares. Essas mulheres, 'mesmo dependendo da contribuição finan 

ceira ou material para a sua sobrevivência diária, manifestaram, 

assim como o resto do grupo, a expectativa de independência em 

relaçãoã familia, ou seja, tinham como maior desejo a preseE 

vação da saúde na velh~ce para que pudessem continuar morando 

em suas próprias casas, garantindo a sua autonomia perante os 

filhos ou parentes. 

Uma parcela significativa do grupo foi o sustentáculo ~ 

fetivo-financeiro de sua familia, sendo a figura de seus maridos 

quando não ausentes, secundária para a renda doméstica. Embora 

tenham sido o suporte familiar, essas mulheres ccnstruiram, pri~ 

cipalmente, dois tipos de auto-imagem: algumas encararam o seu 

trabalho não-doméstico como uma "mera ajuda" ao marido, desvalo

rizando-se enquanto trabalhadora e subestimando os seus rendimen 

tos que na realidade eram fundamentais e outras! manifestaram ter 

consciência da importância de seu trabalho, reconhecendo-se como 

"chefes" de familia, porém, em outros momentos dos relatos, de

monstraram ambigfiidades e contradições nessa mesma conscientiza

çao. 

A figura idealizada de um homem, provedor apareceu fre

qfientemente nos depoimentos das mulheres casadas e solteiras, o 

que sugere uma expectativa de proteção e amparo da figura mascu

lina. As entrevistadas que desempenharam o papel de chefes de 

familia, eF realidade, estavam ocupando um "lugar" que não lhes 

era culturalmente destinado, ou seja, em suas concepções, cabe

ria aos seus maridos ocupá-lo. A assunção desse papel, criada 
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pela necessidade de sobreviv~ncia, demonstrou ter sido motivo de 

conflito& entre aquilo que "deveria ser" - homem provedor e aqu! 

10 que realmente acontecia - mulher provedora. A id~ia de "natu 

ra1idade" no desempenho desse papel pela figura mascqlina, impl! 

cita nos relatos, reflete a divisão social de papéis masculfuos e 

femininos, .transductada, ao nível simbólico,' por dicotomias "na 

turais" e "intrínsecas" à condição do homem e da mulher. A difi 

culdade' de aceitação do papel de provedora e ao mesmo tempo o 

"orgulho" por terem conseguido manter a família praticamente so

zinhas, são exemplos de representações ambivalentes construídas. 

o enquadramento da mulher ao modelo cultural que a des

valoriza enquanto ser produtivo e conseqüentemente enaltece o 

seu papel reprodutivo, apareceu nos relatos referido principal

mente ao conflito entre a identidade de .trabalhadora e a de espo

sa/mãe. Apesar de as mulheres terem demonstrado a sua competên

cia no desempenho do pape~ de provedora e o seu ~xito na conci-

liação de diferentes papéis, estas construíram, muitas vezes, 

uma auto-imagem fragilizada,incongruente com o seu cotidiano de 

luta. Esboçaram uma depend~ncia simbólica da figura masculina 

que não se coadunava com as suas vivências de sustentáculo fami

liar. Nesta direção, vale referir, também concluiram Salem (1981), 

em sua pesquisa com mulheres faveladas, e Ortner (1979) e Rosal 

do e Lamphere (1979)', ao discutirem a desvalorização universal da 

mulher. 

Segundo Belotti, (1987), Chodorow (1979) e Negreiros 

( 19 85), as mulheres são transmissoras, através da socialização diferencia

da de seus filhos e filhas, dos valores que as oprimem, fato observa 

do em algumas entrevistadas "mães" que mencionaram a expectati-
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va de que as suas filhas ou netas arranjassem um casamento com 

um homem que lhes desse t~ç:lo, corno se a mulher não fosse capaz 

de garantir, por ela mesmá, o seu próprio sustento. A mediação 

do mundo extra-doméstico pela figura masculina devido à depen-

dência simbólica em relação à·esta, vem a reforçar a situação 

marginal do grupo, quer seja, na esfera pública, onde a sua in 

serção é permeada de conflitos e onde há uma discriminação de 

seu trabalho, quer seja na esfera doméstica, local que lhe per-

tence "culturalmente", mas onde a mulher também é considerada, 

e se considera, secundária em relação ao marido, chefe "legíti-

mo" da casa. 

As mulheres solteiras tenderam a direcionar a sua ex-

pectativa de proteção e amparo para figuras masculinas que lhes 

eram mais próximasi parentes ou patr6es (caso das empregadas d~ 

mésticas). Aliás, o sub-grupo das empregadas domésticas parece 

possuir características próprias, explicitando ainda mais uma 

relação de submissão/dominação que se manifestou principalmen-· 
,. 

te, na dedicação exclusiva" ao trabalho, mencionada por algumas 

delas. Residindo no próprio loqal de trabalho, com o seu coti-

diano totalmente dedicado à rotina doméstica e submissas a um 

ritmo de vida imposto por terceiros, essas mulheres representa-

ram a sua autonomia, vinculada à obtenção da casa própria. 

Há que se observar que a família e o contexto domésti-

co foram as referências básicas a partir das quais o grupo con~ 

truiu o seu universo psicossocial. A preocupação· com· a criação 

dos filhos, no passado, foi uma constante nas entrevistas em 

que foram relatadas as vivências da maternidade e as dificul-

dades para a garantia da sobrevivência do núcleo familiar. No 
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presente, o grupo, ao mencionar o seu cotidiano, também se ref~ 

riu prioritariamente à esfera doméstica e à convivência com fa-

miliares. Nota-se a permanência do referencial familiar para es 

tas mulheres, ou seja, um continuum de experiências ligadas 
, 
a 

esfera doméstica. 

Costuma-se pensar a velhice como uma etapa de vida on-

de há um maior confinamento doméstico e a perda de papéis asso 

ciados ao âmbito público. Em relação a estas mulheres, não pa-

rece haver uma ruptura entre o seu passado e o seu presente,pois 

mesmo quando desempenhavam atividades extra-domésticas, e quase 

a metade do grupo ainda as desempenha, estas eram, com raras ex 

ceções, estreitamente vinculadas à casa. A velhice não parece 

ter introduzido modificações significativas na rotina diária do 

grupo, em termos das tarefas desempenhadas anteriormente, a 

não ser quando este se refere, ao cansaço na realização de de-

terminadas atividades. 

Os dados extraidos dos relatos sao sugestivos de que o 

trabalho doméstico representa para o grupo uma garantia de au-

to-suficiência e independência na velhice, o que está em concor 

dância com as observações feitas por Debert (1988b) e por Bar-

ros (1987), em seus estudos com idosos. ~sto parece mais expl! 

cito quan~o as entrevistadas mencionam ter como expectativa a 

preservaçao da saúde para que assim possam morar em suas 

prias casas, sem a dependência de terceiros. A esfera domésti-

-ca que poderia representar, em tese, o lugar de opressao da mu-

lher, parece significar, para este grupo, o local de sua liber-

tação. 
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A velhice e o sentimento subjetivo do envelhecimento f~ 

ram abordados pelas mulher.es que,' em sua maioria, disseram nao 

se "sentir" velhas, apesar de reconhecerem que,cronologicamente, 

"estavam" velhas, denotando uma defasagem entre a idade crono16-

gica e o sentimento subjetivo do envelhecimento. Para essas mu

lheres, a velhice parece ter um duplo significado: um que a de~ 

fine como um período onde há perda de .capacidades, e o outro em 

que a categoria idade é o parâmetro. Demonstraram, em diferentes 

momentos, a sua disposição para o desempenho de atividades em g~ 

ral, admitindo, entretanto, um certo cansaço físico. Um movimen

to de adequação/inadequação ao modelo dominante pe velhice pare,

ce surgir, ou seja, o grupo demonstrou admitir que "oficialmen-

te" poderia ser circunscrito como "velho", porém rejeitou os es

tere6tipos aos quais este modelo induz. 

As expectativas de vida mostram ser um tópico relacion~ 

do com a situação vivencial da pr6pria temporalidade, sendo que 

a cpnstrução de projetos, na velhice, segundo Medeiros (1983) 
I 

torna-se uma forma de lidar positivamente com a finitude da exis 

tência. O grupo teve como expectativa básica a manutenção de. 

saúde, já mencionada ariteriormente, requisito fundamental para a 

realização de qualquer outra expectativa~ A casa pr6pria, a cr! 

ação dos filhos bem como o próprio' estudo, foram expectativas no 

passado, as duas primeiras realizadas pela maioria das entrevis 

tadas. Um número significativo de sujeitos era analfabeto ou s~ 

mi-alfabetizado) o.que expressa a não realização ~a expectativa 

de escolarização. Não foram mencionados projetos de vida a me

dio e longo prazos, e a proximidade com a morte foi vista, comu

mente, com naturalidade e religiosidade. 
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Valores ético~religiosos expressaram-se com frequên-

cia nas entrevistas, espeqialmente naquelas em que os sujeitos 

articularam estes valores· com seu sentimento de religiosidade. 

Os relatos evidenciaram ser a Igreja, em especial a Igreja Catõ 

lica, a instituiç~o, além da familia, de convergência para o 

grupo. As atividades ligadas à Igreja, compreendendo um amplo 

espectro que se estende das obrigaçõe~ rel~giosas ao lazer,vêm 

a ser, freqfientemente, ·compartilhadas com parentes e com a vizi 

nhança. E, na medida em que a vida social do grupo parece res-

tringir-se à esfera familiar, à vizinhança e à Igreja, config~ 

ra-se esta confluência, em muitas instâncias, como um único uni 

verso social. 

Várias entrevistadas mencionaram as discriminações so 

fridas enquanto pobres, mulheres e idosas. Na maior parte das 

vezes foram referidos a situaç~o de pobreza e o fato de se-r mu 

lher. Houve apenas uma referência no que concerne à discrimina. 

ç~o do idoso pobre, assim como à condição de mulher .negra. De 

um modo geral, o grupo demonstrou um conformismo com a sua con-

dição de classe, genero e idade. Um fatalismo religioso aliado 

à categoria "destino" foi acionado nos momentos em que as entre 

vistadas remeteram-se às situações penosas vivenciadas. A pro

blemática da solid~o surgiu em apenas dois relatos, não sendo 

signif ica ti va para o grupo como um todo. 

·Muitas mulheres, nas entrevistas, citaram nOITlE!S de pessoas pe.E 

tencentes à classe média, incorporando valores relativos a esta 

classe. Eram geralmente seus parentes ou· ex-patrões. Faziam 

quest~o de identificá-los provavelmente como forma de se "apr~ 

sentarem" tendo como referência social no~es importantes, e, ta~ 
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bém, como forma, talvez, de se aproximarem do universo da pes

quisadora, que era um membro dessa classe - o que parece conso

nante, em última instância, com as contradições, os "jogos so

ciais", os duplos códigos e os duplos vínculos que caracterizam 

a realidade social brasileira, como apontado por Da Matta (1983). 

Finalmente, torna-se relevante, fazer u~a observação 

a respeito do método utilizado na operacionalização da pesquisa 

de cámpo. O método de história de vida afigurou-se adequado aos 

objetivos propostos no trabalho, possibilitando que fosse feito 

um estudo descritivo do universo psicossocial de um grupo de mu 

lheres idosas. Não se pretendeu, e nem caberia. com a utiliza

ção deste tipo de metodologia, fazer uma ampla generalização dos 

resultados obtidos. Pelo contrário, buscou-se investigar o per

fil psicossocial de um g·rupo especifico de mulheres e, quando 

foram encontrados alguns dados que se assemelhavam aos obtidos 

em outras pesquisas, estes foram explicitados nao com o intuito 

de serem generalizados, ~as com o objetivo de ilustrar e clari

ficar aspectos referentes ao próprio grupo pesquisado. 

Não obstante, a convergência significativa de vários 

aspectos dos relatos do grupo pesquisado, a par das similarida

des identificadas em outros estudos dedicados à problemática da 

mulher e/ou do idoso parece sugestiva de que o universo psicos

social recortado, neste trabalho, possa ser representativo de 

um número expressivo de mulheres brasileLras idosas de 

renda. 

baixa 
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ANEXO N9 4 

ORGANIZAÇÃO SOCIAUPOPULACAo: evoluçAo da populacâo brasileira. segundo o local de residência (1872-19B< 
evolucão da populacão ocupada. por setor (1920-80); empresas industriais. por número e participaçAo na produção (" 
1980) 

Entre 1950 e 1980, operou-se uma verdadeira revolução na estrutura social do PaÍ! 
população, que era predominantemente rural, se tornou preponderantemente urbana; a f( 
de trabalho, que estava vinculada principalmente à lavoura e à pecuária, incorporou-se 
sua maioria a atividades urbanas, industriais e sobretudo de serviços; e as relações 
capitalistas de emprego se tomaram predominantes, embora conservando um importante 
não-capitalista integrado por formas camponesas de produção e, nas cidades, por empn 
artesanais, pequenas oficinas e fabriquetas, pequenos negócios e escritórios 

A maior parte da população passou a morar nas cidades ... 
Entre 1950 e 1980 a população urbàna passou de 36% para 67% do total da população brasileira 

EV9'ucào da populacào brasilelfa tOlal. rural e urbana. em milhões (1872-1980) 
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1872 1 ~)20 

Populac80 urbana. para o IBGE. li 11 rlllllden
te em ctdade1 'sedM d05 municl~1. volas 
(sedes dos dis1ritosl ou 6""'5 ,soladlls IlllIS 
definidas como urbanas po< lel5 munIcIpais 
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1950 

População rural 64% 

População urbana 36% 

I ! 

1960 1970 

PopulaçAo rural33~ 
PopulaçAo urbana 67 



ANEXO N9 5 

... a maioria da força de trabalho transferiu-se para 'os 
setores secundário e terciário ... 
Em 1980 a população ocupada encontrava-se na indústria e sobretudo no setor de serviços 

Evolução da população ocupada de mais de 10 anos. por setor em % (1920·80) 
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~~---------------------
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1920 1940 

S.ror Pti1Nrio: agricultura. pecu6rie. ailvi
cultura. caça. pe8C8. extrllçAo vegeteI. 

S.ror Securtd4rio: extração mi~l. indLa.
Irie de transt0rmaç6o. indústrie de conrtu
ç60. MMços de gás. ~ ltIétrice • de ,. 
penlç:6o. 

s.tDr TM'CiJrio: ..-...içoe ~mMfUIie. 
com6n:io de meraodoo ias • de ImóYeOs. trarw
porta • comurwcaçóea. arma,....gem. prcm.
__ ia w-.;.. ~ "..oeie. como em-
pr-.goe~ 

Setor terciário 

1950 

Setor primário 60.1% 
Setor secundário 18.1 % 

Setor terciário 21.8% 

I 
i , 

1960 1970 

Setor primário 29.9% 
Setor secundário 24.4% 

Setor terciário 45.7% 

f"n'e. pa,a 1970e BO - FISGE. Mua, .. , [S .. ",SloCO do S,a .. ' para o "",iodo 1920-60 - Paul Slflgef. forç.1 ele T,atJdlho e EmprOQ: , 
S,,,,,, 1920-1969. C..-nos CEBRAP n" J 1971 

• 
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r---------------------------~ .. -------------------------------------------------------------------------~ 

82.3% 82.6% 

71,2% 

% de analfabetos em reiaçãoà pop'Jlac:ão com 
5 anos e mais 11972-1980) 

Embora as taxas de analfabetls"'", tPllham caí
do continuamente desde o IInal do séc Jlo 19. (I 

numero absoluto de analfabetos éturnen.ou conll' 
nuamente E.m 1980. por e .. emplc. erarr 32.8 mi
lhões de pessoas em todo País. c' q Je orrespan
dia a uma populaçAo maior Que a ja ,\rgentona 
Amda nesse ano. podia-se observ.3r ~ue a ta..a dp. 
analfabetismo no 8rasll dm"nuía d'! lo'ma des,
yual No RIO Grande do Sul. o indlc;,:! ?Ia le 17%. p. 

em São Paulo e no RIO de Janeorc .. o:e 13% bse; 
numelos estavam bem abaIXo da '''I~dld naclona. 
enquanto a taxa de Minas Gelai:' .130%1 estava 
bem mals,prÓXlma Os Estados de Pe'nambuco 
150.2~ó) e P,au, (56.7%1. no entan:l'. torham ind'
ces compa'ávelS aos do Es'ado Cti '3ào Paulo pn

tre 1920 e 1940 

1872 1890 

,---

1920 

o analfabetismo 
no Brasil 

Adult.Js analfabetos. 

Pafs 
.' 

lU Hall, 
2' Gualemala 
3" Honduras 
4" EI Sal,ador 
~,. BOil"a 
t,' R O, .. ..' flllrllCéVl J 

- i"~ Hrdó" -
ti t.1é"co 
\I" [Quddul 
10" Venezuela 

Os anos 50 presencia
ram a mais ripida queda 
da taxa de analtabetismo 
no Brasil: os analtabetos 
eram 57.3% em 1950 e 
celram para 46.8% el'! 
1960 

Durante a década de 70 a taxa de anal
fabetismo no Brasil se reduziu de 38.1"
para 32%. mantendo um ritmo de queda 
praticementa igual ao da década anterior.' 
Os anos 70 marcaram também uma dé
cada de atuaçio do MOBRAL (Movimen
to Brasileiro de Altabetizaçiol. a grande 
iniciativa do Regime Militar para comba
ter o analfabetismo no Pais 

1940 1950 1960 1970 

dos sexus masculmo e feminino, em % (1980) 

". Analfabetos Pais " Analfabetos 

-
66,76 1 1 ° Colômbia 1411: 
41/~ti 12" PanJmá 13,14 
36/38 13° Paraguai 10/17 
3037 14° Cuba 99 
21 142 15° Jamaica 107 
..,( . .., .... 
... .) L I 16" Co.la Rica 88 
2427 1 7u Chile ti9 
18 ~~) 18" Atgenlma 50 
18124 1!:j" Uruguai 55 
t6/22 2 O" T IIndad e 

Tooago 3:6 

1980 

A grsnde iniciativa do Regime Mimar 
pars acabar com o anaHabetisrnc' foi o 
MOBRAL. criado em 1970. No 
entanto. embora a taxa de 
analfabetismo tenha diminufd:J tln' 

1980. o número absoluto de 
analfabetos continuava muito .;lto e 
em crescimento - quase 33 i71'/lhces 
de pessoas. Comparando a s!w,)çio 
brasilei,. com a de outros p8'i1'tlS 
latino-americanos. o Pais deti,..,~a o 
s~timo maior fndice de analfail." ris,,,o. 
M~Kico. Uruguai. Pa",guai. Algentina 
• Cuba. entnl outros. IIPl'fISenf,lVlJm 
IndiCflS menol'flS que o do Sra!:;' 

Junlt' .')'r" .... Jt· Af"II(}'dl cJJ 11,'J""d 'YH~ tf>"lIe 11 h .. ~, ddS ""~Ôt"S Unidas p.lfa. I""nc., - UNICEf 

--________ ............ _______ a.u~ ______ .. ______________________________________ ~ ____________________ .... ____ _ 
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ECONOMIA/SAlÁRIOS: nvoluçAo do tempo ""ce~oA,io JIII'II li comp", de 'IIçlO ""~IInCI"I (1959-83) 

o salário da fome 
Em 1')59, a alimentação básica custava o equivalente a uma semana de 
trahalho para quem ganhava sabirio mínimo. Em 19ft3. pela mesma 
(IUantidade de comida, era preciso trahalhar mais de tr{ls semanas 

A chllmndll rllcAo ... !u,"ciftl, rttrP;nirtn "li lei 
'lU" c,iou o 'IIIIArio mfnirnO·'Ull 1~18, "'li umll 
"Ii .. tll dfll prnvittõe!'" que ti"h" po' obi .. tivo Qtt
rll"'" a um tn'lhlllhador "dulto " "limftnlltçAo 
nftCfII5!A,i" p8tl1 vivl"lr. Ao longo do tflmpo. no 
entltnto, o podft' d" compre do !Ytl'\rio mlnimo 
foi cRindo, fir:l'Indo ClIde vez' mai5 fMleil ,. "l1ui
.içAo ri,. f!lçAo .... !'umr:lal. Em 1959, "',8 p,ftCi~O 
t,,..h,,lh,,, 65 horn5 ft cinco minuto .. prue com
prA·I" Em 1966, seu CU!to jA !lUf'I'HaVA ,,'" 100 
horA! Em 1973, o tAmpo dft trftbltlho nec.9t'1 .. I'\
rio havia mlli, do Que dobrado. ftm rolnçAo a 
1959 (147 hora, e quatro minU1oA). A esta al
tura. j6 '1ft POÔiA ver a cllrga de 8ofTimento!ll im-

f.J.I, I !l," d.ld~ 1<, ('.11 I 1 'lI ,,1 

1 %7 1%:~ 1!lfi:l 

1!lG() 

p"",,, ao', ,,,,IMlh,tllorn .. fm pnflndo dA Arnnôe 
"lII.f""''''''O cf .. 196811 1973 N .... tn f,.~ .. , .. Co.,I .. 
rou "''' O em .. dnum10 do '''In"O d" trnt".lho nfl 
c"'!'IJuio pftnt garantir ft rflçAo fII""f'lncial. Final
ment8, fim " .. tembro de 19R3. pouco antA" do 
rm.ju .. tn 'em ..... trnl. chegou se ao absurdo: 
npAnA" P"n'I com.". erll preci~o trahRlhllr mAi, 
d .. um mA" int"iro! A rftCAo e .. ~.,nc:iftl custou 
243 horn! fi) 58 minuto, dn t,nhAlho, Qunnno ti 
COfl"ltituiçAo " .. tnbe1ocift 8m 240 harPl, fi jorna
da m/Heinlft men"8'- A mltrli .. Pftrl' o 8no de 
1983 foi de 172 hor8lt A 10 minuto!;, ° equlva
lentft fi trê!. S8mon .. " fi m"'li" r" trAtHllho. 

1 !)fi 7 1'Hifl W(i'l l~l10 1f171 1972 
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ç;s~ 
......... ___ J/ ft1 
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'< .. ---- --...... ") 
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Um prato 
eada vez mais vazio 

Em 1959, ° ""IArio mlnimn iA nAo e'. ,uficifitntfll p"'" • 
compra d .. ,açlo es"."d"I, I01llgln8",0', porArn, 'lU" • 
comida adquirida pelo t'ablllh .. cfnr naqu"lft IIno fo,se 
'flp,,,,ent,,rle por um prBto (11 que ,"u CU!IIto CO"ft'lpond""", .. 
li 65 hora. a cinco minuto. dft trllhfl1ho, Com __ .. " .. me""10 
nUm .. ,o d.., horel, O preto d .. conHd,.. listaria reduzIdo, em 
'966. a cerca de 60'l(,; fim 1973. p,Uft mano, dll mflrtllld .. e 
em 1983 par" meno. de um terço 
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ANEXO N9 8 

Desde o s8culo passado, ela constituem pelo menos a mBt6de da população do BrtulÍl. Mas. a partir de 
1970, a participação dos habitantes com ats 19 anos no total da população vem dscrtlSCtJndo e 11 dos 
maiores de 50 anos aumentando 

% dos grupos de idade sobre o total da população (1872-20001 

20%1 
! 

10%~l ____ ~ _____ ~. ______ ,~ ___ .~ ____ ~, _____ .~ __ ~. ___ --_-_-' .. -_--'_-'_-_-~. _____ .~ ____ h_~, ________ _ 

1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 

Fonte IBGE 

0-19 anos 

Nos países pobres é marcante a preSBnça dos jovens. Já nos desenvoMdos as populações caracteriZllm· 
se pelo equiIJõrio entre as diversas faixas de idade li a presença dos velhos é relatívamente maior. 

Distribuição dos grupos de idade no conjunto das populações dos países subdesenvolvidos e desenvolvidos. em milhões 
(1980) - , ' 

70, 

_I 

milh6es de pessoea 100 200 300 400 500 600 

t;j desenvolvidos 

D subdesenvolvidos 
Fonte: Mahler. HaHd.1n - PoblaC16f1 - Inwst'Çj<"lCKln y Ciene.a, nO 50, nOll11990 
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ANEXO II 

. -
DADOS DE IDENTIFICACAO DOS SUJEITOS , . 



DADOS DE IDENTIFICACAO DOS SUJEITOS 

Conforme foi referido nos "procedimentos da pesquisa", 

foi pedido a cada sujeito a escolha de um nome diferente do seu 

pqra a manutenção do sigilo dos relatos. No entanto, algumas 

entrevistadas quiseram que o seu próprio nome fosse citado. Os 

dados de identificação abaixo identificam cada sujeito em ter-

mos de seus nome, idade, estado civil, profissão, rendimentos 

auferidos, escolaridade, local de nascimento, religião e cor; 

possibilitando assim, que sejam "situados" individualmente. 

S U. J E I TOS 

1) NOME: Rosa 

Idade: 72 anos 

Estado Civil: "largada" do marido ("separada") 

Profissão: l~: trabalhadora rural, 

a 2-: lavadeira - Aposentada. 

Rendimentos: = menos de um salário mínimo 

Escolaridade: 29 ano primário 

Local de Nascimento: E.S. ("roça") 

Religião: Católica 

Cor: Branca 

2) NOME: Maria R. 

Idade: 64 anos 

Estado Civil: Casada 



Profissão: 
a 

1-: lavadeira; 

2~: serveRte. Aposentada 

Rendimentos:= Um salário minimo 

Escolaridade: 29 ano primário' 

Local de Nascimento:, E. S. (l' roça") 

Religião: Católica 

Cor: Mulata 

3) NOME: Maria da Penha 

4) 

Idade: 70 anos 

Estado Civil: Viúva 

Profissão: 
a 1-: trabalhadora rural; 

2~: lavadeira. Não aposentada 

Rendimentos: = Um salário mínimo da pensão do marido falecido 

Escolaridade: Analfabeta 

Local de Nascimento: E.S. ("roça") 

Religião: Católica 

Cor: Negra 

NOME: Maria de Jesus 

Idade: 68 anos 

Estado Civil: Casada 

Profissão: 
a 1-: trabalhadora rural; 

a 2-: lavadeira. Não aposentada 

Rendimentos: = Menos de um salário mínimo da pensa0 do filho 

falecido 

Escolaridade: Analfabeta 

Local de Nascimento: E. S. (" roça") 



Religião: IICrente ll (Assembléia de Deus) 

Cor: .Mulata 

5) NOME: Amélia 

Idade: 62 anos 

Estado Civil: Viúva 

Profissão: l~: empregada domésticai 

2~i lavadeira. Não aposentada 

Rendimentos:= Metade do salário mínimo da pensa0 do marido 

falecido 

Escolaridade: Ate o 29 ano primário 

Local de Nascimento: E. S. (11 roça 11) 

Religião i IICrente 11 (Assembléia de Deus) 

Cor: Branca 

6) NOME: Marta 

Idade: 65 anos 

Estado Civil: Casada 

Profissão: a 1-: trabalhadora rural; 

2~: costureira. Não aposentada 

Rendimentos: = Henos de um salário mínimo da pensão do marido 

falecido 

Escolaridade: 19 ano primário 

Local de Nascimento: E.S. (IIroçall) 

Religião: Católica 

Cor: Branca 



7) NOME: Lídia 

Idade: 71 anos 

Estado Civil: Solteira 

Profissão: empregada doméstica. Aposentada 

Rendimentos:= Um salário mínimo e mais urna pequena pensa0 do 

patrão. falecido 

Esco'laridade: 29 ano primário 

Local de Nascimento: Cachoeiro de Itapemirim 

Religião: Católica 

Cor: Mulata 

8) NOME: Sebastiana 

Idade: 60 anos 

Estado Civil: Solteira 

Profissão: a 1-: trabalhadora rural; 

2~: empregada doméstica. Aposentada, mas traba-

lha integralmente 

Rendimentos:= Um salário mínimo 

Escolaridade: Analfabeta 

Local de Nascimento: E.S. ("roça") 

Religião: Católica 

Cor: Negra 

9) NOME: Jessy 

Idade: 62 anos 

Estado Civil: Solteira 

Profissão: a 1-: trabalhadora rural; 

2~: empregada doméstica. Aposentada, mas trabalha 

integralmente 



Rendimentos:=Um salário mínimo 

Escol~ridade: Curso primário 

Local de Nascimento: E. S. (Ii· roça ") 

Religião: Católica 

Cor: . negra 

10) NOME: Raquel 

Idade: 69 anos 

Estado Civil: Solteira 

Profissão: a 
1-: comerciária; 

a 2-: recepcionista. Aposentada 

Rendimentos:=Um salário mínimo 

Escolaridade: Curso primário 

Local de Nascimento: E.S. ("roça") 

Religião: Espírita 

Cor: Branca 

11) NOME: Leonor 

Idade: 65 anos 

Estado Civil: Solteira 

Profissão: Inspetora de colégio. 
""-

Assalariada nao aposentada 

Rendimentos: Um salário mínimo 

Escolaridade: Curso primário 

Local de Nascimento: Cachoeiro de Itapemirim 

Religião: Católica 

Cor: Branca 



12) NOME: Emília 

Idade: 60 anos 

Estado Civil: Casada 

Profissão: a 1-: trabalhadora rural; 

2~: empregada doméstica e outras. Não aposentada 

Rendimentos: Não tem rendimentos próprios. Marido aposentado 

(= metade do salário mínimo) 

Escolaridade: 29 ano primário 

Local de Nascimento: E.S. ("roça") 

Religião: Não tem urna definida 

Cor: Negra 

13) NOME: Maria Natalina 

Idade: 93 anos 

Estado Civil: Viúva 

Profissão: a 1-: lavadeira; 

a 2-: cozinheira. Aposentada 

Rendimentos:= Metade de um salário mínimo 

Escolaridade: Analfabeta 

Local de Nascimento: E.S. ("roça") 

Religião: Católica 

Cor: Mulata 

14) NOME: Antônia 

Idade: 75 anos 

Estado Civil: Viúva 

Profissão: l~: trabalhadora rural; 

2~: lavadeira. Não aposentada 

Rendimentos: Menos de um salário mínimo da pensa0 do mari-

do falecido. 



Escolaridade: Analfabeta 

Local de Nascimento: E.S. ("roça") 

Religião: Católica 

Cor: Branca 

15) NOME: Natalina 

Idade: 60 anos 

Kstado Civil: Viúva 

Profissão: a 1-: empregada doméstica; 

2~: lavadeira. Não aposentada 

Rendimentos: Pensão de aproximadamente metade do salário 

minimo. Trabalha integralmente, auferindo, 

portanto, mais de um salário minimo 

Escolaridade: Analfabeta 

Local de Nascimento: E.S. (" roça ") 

Religião: Frequenta qualquer Igreja 

Cor: Negra 

16) NOME: Nila 

Idade: 72 anos 

Estado Civil: Viúva 

Profissão: Trabalhadora rural. Aposentada 

Rendimentos: Menos de um salário minimo 

E~colaridade: . 19 ano primário 

Local de Nascimento: E. S. (11 roça") 

Religião: Cat0lica 

Cor: Branca 



17) NOME: Vanda 

Idade: 65 anos 

Estado Civil: Vifiva 

Profissão: a 1-: vendedora; 

2~: telefonista e outras. Não aposentada 

Rendimentos: Menos de um salário mínimo da pensão do mari-

do falecido somado aos ganhos com o seu atual 

trabalho de empregada doméstica 

Escolaridade: Até o 29 ano do curso normal 

Local de Nascimento. Cachoeiro de Itapemirim 

Religião: Católica 

Cor: Branca 

18) NOME: Maria 

Idade: 67 anos 

Estado Civil: Casada 

Profissão: Trabalhadora rural. Não aposentada 

Rendimentos: Não tem rendimentos próprios. -Marido aposent~ 

do (= metade do salário minimo) 

Escolaridade:· 19 ano primário 

Local de Nascimento: E.S. ("roça") 

Religião: Católica 

Cor: Branca 

19) NOME: Angelina 

Idade: 70 anos 

Estado Civil: Casada 

Profissão: l~: trabalhadora rural; 

2~: lavadeira. Não aposentada 



Rendimentos: Não tem rendimentos próprios. 

tado (= um salário mínimo) 

Escolaridade: 19 ano. primário 

Local de Nascimento: E.S. (" roça ") 

Religião: Católica 

Cor: Branca 

20) NOME: Ilda 

Idade: 72 anos 

Estado Civil: Viúva 

Profissão: a 1-: trabalhadora rural; 

a 2-: lavadeira. Aposentada 

Rendimentos: Menos de um salário mínimo 

Escolaridade: Analfabeta 

Local de Nascimento: E.S. (" roça ") 

Religião: Católica 

Cor: Branca 

Marido apose~ 



r!TULO DA Dl~':S,~RTAÇAO: 

"C :HIVERSO PSICOSSOCIAL DE ml GRUPO DE MULHERES 

IDOSAS". 

l-Il:.STRANDA: 

S~, ONE CAGNIN 

Dj :;sertação submetida ao CORPO DOCENTE da Coordena-

çao dc PÔs-l.;aduação cm Psicologia da Fundação Gctulio Vargas 

como parte d:)s requisitos necessirios i obtenção do grau de 

MESTRE E~I PS [COLOGIA. 
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