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APRESENTAÇÃO
0 processo de transformação da sociedade no sentido do
reconhecimento do valor e importância da mulher requer ações
específicas de mudança de mentalidades. Nesse processo, as lideranças
femininas naturais da comunidade são os principais instrumentos dessa
transformação.
Nessa perspectiva, o Programa de Assessoria em Gênero do PróGavião está realizando os CURSOS DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO
DE LIDERANÇAS FEMININAS, em todos os 13 municípios que são
atendidos pelo Projeto. Serão mais de 750 mulheres sensibilizadas.
ESTES CURSOS TÊM POR OBJETIVOS:

❖ Comprometer mulheres líderes nas comunidades atendidas, para o
desenvolvimento de ações junto a população feminina de sua
comunidade;
❖ Sensibilizar as lideranças sobre a importância da mulher e seu
trabalho para a sociedade;
❖ Conscientizar sobre a necessidade da incorporação da mão -de-obra
feminina ao processo produtivo;
❖ Formar em metodologias de trabalho comunitário com mulheres;
❖ Fornecer informações básicas sobre a cidadania feminina.
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Essa publicação faz parte do material didático a ser utilizado no
programa de sensibilização de lideranças femininas da Região do
Rio Gavião.
Alice, Cecilia e Elizete
Programa de Assessoria em Gênero
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PAPÉIS DE GÊNERO
Elizete Passos
Quando nasce um menino a família compra sapatinhos e roupas de cor azul e
quando nasce uma menina compra cor de rosa.
A cor azul, para os meninos e a rosa para as meninas, é para dizer que eles são
diferentes: um é homem e o outro é mulher.
Dizem que o homem é o forte, corajoso, tem dinheiro e a mulher a fraca,
chorona e não tem dinheiro, por isso, precisa de alguém para cuidar dela.
Quando nasce uma menina a família acha que é mais uma boca para sustentar,
se for menino é mais um para trabalhar.
Isto não é verdade, mulher não nasce diferente de homem. Ela aprende em
casa, na escola, na igreja que é assim. O homem também aprende que é ele o
chefe da casa, que ele deve sustentar a família e mandar nos filhos e na mulher,
aprende inclusive a ser mais forte e ela a ser mais fraca.
PAPÉIS DE MULHERES E DE HOMENS
i O que são papéis de gênero?

Os papéis são as ocupações e as coisas que as pessoas podem fazer. Homens e
mulheres fazem coisas diferentes em casa, na igreja, no trabalho.
5

MULHERES:
Quando têm filhos pequenos lavam as fraldas, dão de mamá,
levam para o médico, cuidam deles até ficarem grandes.
Fazem comida para todos da casa , lavam roupa , cuidam da
casa e de quem ficar doente. Se moram na roça, carregam
água, lenha, dão comida às galinhas, porcos e cabras e até
mesmo ao gado . Muitas, cuidam da horta e trabalham na

roça. A mulher que mora na cidade, não precisa carregar água e lenha, mas lava
os pratos, cuida da limpeza da casa, procura escola para os filhos e leva ao posto
de saúde quando ficam doentes, faz compras no mercado. Muitas ainda trabalham
nas fábricas, nos escritórios, nas lojas ou são professoras.
Elas quase não descansam, nem se divertem. São as primeiras a acordar e as
últimas a dormir.
HOMENS:
Os homens, quase sempre, não cuidam dos filhos, nem da
casa. Trabalham na rua ou na roça, participam do partido
ou do sindicato, bebem no bar com os amigos, jogam dominó
ou futebol nos fins de semana. Quando chegam em casa
acham a comida pronta, a roupa lavada, a casa arrumada e
os filhos bem cuidados.

Quando falamos papéis de gênero estamos dizendo que são as ocupações do
gênero masculino e do gênero feminino, tal como aprendemos na escola quando
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estudamos os substantivos. Com gênero queremos dizer que são ocupações
que são ensinadas aos homens e às mulheres.
Gênero é tudo aquilo que classifica os seres e as coisas em masculino, feminino
e comum de dois.
i Qual é o trabalho mais importante?
As atividades das mulheres em casa são sempre vistas como de pouco valor.
Elas não recebem salário, não têm horário para começar nem para acabar.
Começam quando acordam (muito cedo) e acabam quando vão dormir (muito
tarde). O que elas fazem não fica feito e quase nunca aparece, pois cozinham e
todos comem e o seu serviço deixa de existir; lavam os pratos que logo serão
utilizados e ficarão sujos outra vez; arrumam a casa, que será dasarrumada.
Dizem que o trabalho do homem é diferente. Ele ganha dinheiro para comprar
comida, roupa, remédios e seu trabalho é sempre visível. Por isso, o que ele
faz é mais valorizado. O trabalho que a mulher faz na roça e na criação dos
animais também é pouco valorizado. Dizem que a mulher ajuda ao homem e
que o serviço que ela faz em casa não é trabalho.
ISTO É CORRETO?

E se não tivesse quem cozinhasse, lavasse e cuidasse dos filhos, os homens
poderiam viver, trabalhar e ganhar dinheiro?
E, se tivessem alimentos e não tivesse quem cozinhasse, para que serviria a comida?
7

E se o homem tivesse que pagar alguém para cozinhar? Será que o dinheiro
dele daria para tudo?
Por que então o trabalho da mulher feito em sua casa não vale dinheiro e o
mesmo trabalho feito em uma casa de família quando ela vai para São Paulo
vale às vezes mais de três salários mínimos?
i

As atividades de homens e de mulheres são assim divididas por
que?

Quando nascemos somos diferentes apenas no sexo. Nossa família começa nos
diferenciando tratando meninos diferente de meninas, separando, mostrando
que somos diferentes, através das cores, das roupas, pondo brinco nas meninas.
Depois vamos para a escola e a professora nos trata diferente dos meninos.
Manda a menina ajudar na distribuição da merenda para os outros coleguinhas
e arrumar a sala e pede ao menino para ir buscar o giz ou pegar coisas fora da
sala. Começa a nos ensinar que menina deve ficar guardada, protegida e menino
pode ir para a rua.
Em casa, quando já ficamos mocinhas, nossos pais nos deixam em casa, dizem
que moça não deve ficar na rua e temos que ajudar no trabalho de casa. Mas
o nosso irmão, rapazinho, pode ficar na rua, pode namorar e não necessita
ajudar em casa, nem a cama dele ele arruma..
Essa forma de tratar o menino e a menina, a moça e o rapaz, vai ser a forma,
mais tarde, de tratar a mulher e o homem. Mas, como estamos vendo, isto
não é porque somos do sexo masculino ou feminino e sim porque nos ensinaram
a ser assim.
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E Essa divisão não é pelo sexo, então, por que é?
Sexo: é aquilo que fala do nosso corpo, de como ele é.
Gênero: são as classificações que o nosso sexo recebe. Quer ver como? O sexo
masculino é visto como corajoso, destemido, forte. O feminino como paciente,
fraco, medroso. Isto porque a família, a escola, a igreja ensinaram que é assim.
i Isto é bom ou é ruim?
Não é bom, por muitos motivos:
1°) Não ensina aos homens a cuidarem de si, saber cozinhar, lavar, etc. Eles
ficam o tempo todo precisando de alguém, de uma mulher que cuide deles.
2°) Não deixa os homens serem felizes. Eles não podem chorar, não devem
falar que estão tristes, não podem mostrar suas emoções, precisam mostrar
que são fortes e corajosos.
3°) Com as mulheres também não é bom. Elas ficam dependendo dos homens,
não são chamadas para participar dos sindicatos, não participam da política,
nem recebem informações técnicas, sobre plantio, por exemplo.
40) Elas trabalham demais, não contam com a ajuda das pessoas da casa, no
máximo, das filhas e seu trabalho não tem valor, não é reconhecido.
5°) Os homens acham que devem mandar nas mulheres e por isso as fecham
em casa, proíbem que elas participem das atividades das associações, não
querem que elas aprendam a tomar decisões.

9

E Como deveria ser?
Homens e mulheres são iguais . Devem trabalhar juntos, um ajudando ao outro,
sem divisão de funções , de papéis. Os filhos não são dos dois? A casa não é dos
dois? Os dois não precisam comer?
Homens e mulheres trabalhando juntos para conseguir a comida, roupa,
moradia, remédio para eles e para aos filhos fica mais fácil para os dois. Os
homens não terão que ser os únicos responsáveis por ganhar dinheiro, não
precisarão ter que mostrar que são corajosos, poderão conversar com as
mulheres e com os outros homens sobre suas dificuldades.
As mulheres, dividindo o trabalho de casa com os homens, poderão trabalhar
mais na rua e ganhar dinheiro para a família. Também poderão descansar e
se distrair. Poderão aprender outras cosas que até ajudem na melhoria da
família.
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A HISTÓRIA DO BRASIL NO FEMININO:
LUTAS E CONQUISTAS DAS MULHERES BRASILEIRAS
Cecilia M. B. Sardenberg

Para nós, mulheres, os livros de História do Brasil que lemos na escola
deixam sempre muito a desejar. Embora registrem eventos importantes do
passado, prestem homenagem aos heróis da pátria e descrevam as lutas que
marcaram a história do nosso povo nesses quase 500 anos de Brasil, contamnos uma história pela metade. É que, na sua maioria, esses livros nada falam
sobre as mulheres brasileiras.
Neste capítulo, vamos falar da História do Brasil no Feminino. Vamos
registrar, em especial, a importante participação das mulheres-indígenas,
negras e brancas- na formação do povo brasileiro. Veremos que nós mulheres
temos marcado presença nas muitas lutas populares travadas ao longo da
história do país, tanto no campo como na cidade, atuando ao lado dos homens,
muitas vezes assumindo posições de liderança.
A LIBERDADE PERDIDA DAS MULHERES
INDÍGENAS

No ano de 1500, quando os portugueses
r chegaram ao que mais tarde chamariam de Brasil , aqui
encontraram p ovos indíg enas q ue há muito j á habitavam
estas terras. Entre nossos índios, homens e mulheres
11

trabalhavam nas roças lado a lado, cabendo às mulheres, então como ainda
hoje, o feitio da farinha, alimento básico dessa população. As mulheres não
eram seres submissos nem subordinados, compartilhavam junto com os homens
das decisões do grupo, não estando à mercê dos mandos, desmandos e caprichos
de seus pais, irmãos e maridos.
Com a chegada dos portugueses, porém, tudo isso iria mudar. A terra
que antes era de todos, foi dividida em grandes propriedades. E os "novos
donos" logo começaram a expulsar os índios de suas propriedades ou, o que
era pior, a obrigá-los a trabalhar para eles.
A situação das mulheres indígenas também mudaria para pior. Muitas
foram estupradas e abandonadas a sua sorte, outras arrancadas das suas
comunidades para serem prostituídas, ou para servirem de `esposas obedientes
e submissas' aos colonizadores, perdendo assim sua liberdade. Seguindo os
costumes de Portugal na época, esperava-se que elas se tornassem obedientes
a seus irmãos e maridos, e que não tomassem parte nas decisões da
comunidade.
De um modo geral, entretanto, índios e índias não conseguiram resistir
à força de ferro da colonização. Acostumados à liberdade, milhares deles não
sobreviveram ao trabalho forçado. Outros morreram vitimados por doenças
trazidas pelos colonizadores. Hoje, restam poucos povos indígenas no Brasil.
A maioria vive na pobreza, e muitas de suas mulheres e filhas continuam a ser
prostituídas nas mãos de homens brancos.
Nos últimos anos, porém, as mulheres indígenas começaram a se
mobilizar. No ano passado (1998), houve um Encontro de Mulheres Indígenas
do qual participaram mulheres das comunidade indígenas de muitas partes
do Brasil.
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ESCRAVIDÃO E REBELDIA DAS MULHERES
NEGRAS

As dificuldades encontradas em `ex p lorar' nossos
índios, levaram os portugueses a buscarem outro tipo
de mão-de-obra para trabalhar nas lavouras e
engenhos de cana-de-açúcar. Começaram assim a
trazer grandes quantidades de negros da África-homens, mulheres e
crianças- para escravizá-los. Grande parte deles foi roubada de suas
comunidades natais, onde eram `livres'.
Aqueles que sobreviviam à viagem da África para o Brasil, eram levados
para as praças públicas e ali vendidos a senhores diferentes. As mulheres
eram assim separadas de seus filhos e companheiros, algumas sendo levadas
para trabalhar na lavoura e nos engenhos. Outras, eram compradas para
trabalhar nas `casas-grandes' como domésticas, sendo obrigadas a servir aos
senhores e suas famílias em todos suas vontades. Nenhuma delas estava livre
dos maus-tratos e violência de seus senhores. Como escravas, elas eram
propriedade desses senhores, que freqüentemente as estupravam e
espancavam, podendo até mesmo mandá-las para a morte.
Por certo, negros e negras escravizadas se rebelavam contra tal situação.
Muitos fugiam para o mato, onde eram perseguidos e trazidos de volta a seus
senhores para serem punidos. Mas vários escravos fugidos conseguiram
permanecer escondidos, vivendo em comunidades conhecidas por `quilombos'.
,,,t, Xis. 1 • , i
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No mais famoso desses quilombos, o Quilombo de Palmares em Pernambuco,
os escravos conseguiram viver por mais de 100 anos. Dentre eles, havia muitas
mulheres que não hesitavam em pegar em armas na defesa de Palmares.
Houve, também, casos nos quais as mulheres se tornaram líderes de
quilombos. Este foi o caso do Quilombo de Quariterê, no Estado do Mato
Grosso, liderado pela negra Tereza, africana de Angola.
As mulheres negras atuaram também nas muitas revoltas e levantes de
escravos que aconteceram tanto no campo quanto nas cidades. Dentre elas, é
importante destacar as escravas Felicidade, Germana, Ludovica, Tereza e a
negra alforriada Francisca, que participaram ativamente da Revolta das
Armações de Pesca em Tapoan, na Bahia, em 1814.

Em 1826, aconteceu o Levante do Quilombo de Urubu, localizado perto
de Salvador, revolta esta que foi comandada pela escrava Zeferina. E, em
1835, deu-se a famosa Revolta dos Malês em Salvador, que contou com a
participação de muitas mulheres negras, escravas e libertas, dentre as quais
destacou-se Gêge Luísa Mahim.
Muitas mulheres dentre a população livre participaram na luta contra
a escravidão. A mais conhecida delas é a compositora carioca, Chiquinha
Gonzaga. Mas havia muitas outras que atuaram nessa luta por todo o país,
tais como as santistas Francisca Amália de Assis Faria e Anna Benvinda Ribeiro
de Andrada, a cearense Maria Thomásia, e a escritora Narcisa Amália.
Sabemos, porém, que embora a escravidão no Brasil tenha sido abolida
em 13 de maio de 1888, a situação dos negros na nossa sociedade ainda é a
14

de um povo oprimido. Esta situação é ainda pior para as mulheres negras:
são elas que têm os piores empregos, ganhando os menores salários e
respondendo pelo maior número de mulheres desempregadas, tendo pouco
acesso à educação e estando à frente da grande maioria das famílias brasileiras
chefiadas por mulheres. Elas são as mais pobres entre os pobres. Por isso
mesmo as mulheres negras não só têm participado ativamente dos Movimentos
Negros que vêm surgindo em diferentes partes do país, mas também têm-se
mobilizado em Grupos e Movimentos específicos de Mulheres Negras.
A SUBORDINAÇÃO DA MULHER NA FAMÍLIA

Sabemos que as mulheres brancas sempre estiveram em situação melhor
do que as índias e negras. Porém , de um modo geral , a condição feminina no
Brasil por quase toda a nossa história foi de inferioridade em relação aos
homens. Na verdade, até pouco tempo atrás , o homem era considerado o
chefe da família.
Durante muito tempo as mulheres não tiveram direito à educação. Além
disso, não podiam sair às ruas sozinhas , nem aparecer em público com a
cabeça descoberta . Ficavam trancadas dentro de casa. As filhas eram obrigadas
a casar com quem fosse da escolha do pai , a quem deviam total obediência.
Casando-se, ficavam sob a autoridade dos maridos . E, caso `manchassem a
honra da família', o pai ou o marido tinham autorização legal para puní-las,
deserdando -as ou até mesmo tirando - lhes a vida, em nome da `legítima defesa
da honra'.
15

Na verdade, as mulheres das camadas pobres, seja no campo como na
cidade, tinham mais liberdade do que as mais ricas. No entanto, muitas eram
abandonadas por seus companheiros, sendo obrigadas a criar seus filhos
sozinhas. Isso as obrigava a buscar formas de sustento próprio, não sendo
poucas as mulheres que cultivavam hortas e tinham criatórios de porcos e
galinhas, vendendo os produtos nas feiras. Nas grandes cidades, muitas
mulheres estiveram no comando de padarias e outros négocios.
E é por isso que as mulheres sempre estiveram presentes nas lutas contra o
custo da farinha e contra o custo de vida em geral. Como responsáveis por
suas famílias, as mulheres tinham que sair às ruas levando o seu protesto,
lutando para garantir melhores condições de vida.
Sabe-se, também, que em Salvador, não foram poucas as manifestações de
mulheres lavadeiras e aguadeiras pelo direito ao acesso às bicas d'águas, quando
estas eram a única fonte de abastecimento de água da cidade.
AS MULHERES EM LUTAS E MOVIMENTOS
POPULARES

Pelo o que vimos até agora, os 500 anos de Brasil
que estamos prestes a comemorar, foram marcados por
muitas lutas das mulheres. Elas também participaram das
lutas de libertação nacional, como a Confederação do
Equador, em 1817, movimento pela independência do
Brasil, no qual se destacaram Barbara de Alencar e Ana
16

Lins. Na Bahia, tem-se a figura de Maria Quitéria, que vestiu-se de homem
para lutar pela independência, e antes dela, a religiosa Joana Angélica, que
destacou-se pela defesa de Salvador contra a invasão dos holandeses.
Na zona rural, em especial, devemos registrar a grande presença de
mulheres em Canudos, no interior da Bahia, que lutaram ao lado de Antonio
Conselheiro defendendo seu povo contra os ataques brutais do exército contra
a comunidade livre que criaram.
Importante, também, tem sido a participação de mulheres nas lutas
operárias, e com muita razão. Sabemos que por volta de 1860, quando
começaram a surgir as primeiras fábricas no país, a mão-de-obra preferida
era a de mulheres e crianças. Elas trabalhavam um longa jornada de trabalho
em locais abafados, sofriam com o barulho das máquinas e com maus tratos,
eram abusadas sexualmente pelos chefes e, em troca, recebiam salários bem
inferiores aos dos homens. Além do mais, não tinham garantias trabalhistas,
não tinham férias nem aposentadoria, e podiam ser despedidas a qualquer
momento.

Para conseguir melhores condições de trabalho, as mulheres fizeram
muitas greves. Tem-se notícia de que em 1901, por exemplo, setecentas
trabalhadoras de uma fábrica de tecidos em São Paulo pararam suas máquinas
e fizerem piquetes contra o rebaixamento de salários e as violências sexuais
de que eram vítimas. Desde então, seguiram-se muitas outras greves das
quais as operárias participaram, até que direitos trabalhistas, tais como
jornada de trabalho de 8 horas, direito a aposentadoria e a férias, dentre
outros, fossem garantidos.
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Mulheres trabalhadoras em diferentes ocupações têm-se organizado
também para lutar por direitos no trabalho, específicos às mulheres: salário
igual para trabalho igual, licença maternidade, creches, tempo para
amamentação dos filhos, etc. Desde os anos 50, diferentes categorias de
mulheres trabalhadoras têm-se reunido em encontros estaduais, regionais e
nacionais. A partir dos anos 80, aconteceram muitos desses encontros, dentre
eles, o Primeiro Congresso Nacional da Mulher Trabalhadora, realizado em
São Paulo, em 1986, quando trabalhadoras de todo o Brasil se reuniram. No
mesmo ano, em Brasília, aconteceu também o Primeiro Congresso Nacional
de Mulheres Rurais, que contou com a presença de mulheres atuantes em
sindicatos rurais de todo o país.
É importante lembrar aqui que as trabalhadores rurais têm-se destacado
por um alto nível de mobilização. Elas estão presentes e muitas vezes à
frente das lutas no campo, marcando sua participação nos Movimentos dos
Sem Terra.
Mulheres trabalhadoras, ao lado de donas-de-casa, têm participado,
também, dos muitos movimentos contra a carestia por toda a nossa história.
A alta do custo de vida nos anos 50, por exemplo, levou muitas mulheres às
ruas contra a fome e a carestia. O mesmo aconteceu nos anos 60, 70 e 80,
estando as mulheres presentes também em outros movimentos sociais que
`pipocaram' no país nesse período. Dignos de nota, são os movimentos de
bairros na luta por melhores condições de moradia, nos quais as mulheres
têm sempre estado no comando.
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AS LUTAS DAS MULHERES POR SEUS DIREITOS

Porque vivemos numa sociedade dominada pelos homens, nada nos foi
dado de mão beijada. Ao contrário, para conquistar nossos direitos, nós
mulheres sempre tivemos que nos organizar e lutar pelo que nos é devido.
Essas lutas têm sido lideradas pelos Movimentos Feministas, e não só no Brasil.
No mundo todo, os movimentos feministas têm lutado pela igualdade de
direitos entre homens e mulheres, para acabar com a violência contra
mulheres, por creches, pelo nosso direito sobre nossos corpos. Ser feminista é
acreditar que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens,
lutar para isso, e para melhorar a condição feminina.
No Brasil, o movimento feminista tem um longa história, de mais de
150 anos. Começou no século passado, com a luta pelo direito das mulheres à
educação. No passado, entretanto, nem sempre pudemos sair às ruas para
expressar essas demandas. Assim foi no caso da luta pelo nosso Direito à
Educação. Ela aconteceu através de cartas e artigos escritos por mulheres
em jornais e revistas. Antes, as mulheres brasileiras só tinham direito ao
curso primário, só conseguindo, muito mais tarde, o direito de fazer o que
chamamos de `magistério'. Mas foi só neste século que conseguimos chegar
aos cursos superiores, isto é, cursar as universidades.
A Luta pelo Direito ao Voto foi também uma longa luta das feministas.
Ela foi iniciada com a Proclamação da República, em 1889, durando quase 43
anos: o Voto Feminino só foi conquistado em 1932. Nessa luta, teve papel
importante a Federação Brasileira para o Progresso Feminino (a FBPF), criada
em 1922 e liderada por Bertha Lutz.
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Embora o sentimento feminista não tenha nunca morrido, foi só nos
anos 70 que que ele começou a surgir outra vez no Brasil com maior força.
Uma das principais questões que trouxe as mulheres às ruas foi a luta contra
a violência sofrida pelas mulheres, principalmente nas mãos de seus
companheiros. Desse protesto, surgiram as Delegacias Especiais de Proteção
à Mulher, onde são hoje registrados, diariamente, casos de estupros,
espancamentos, maus-tratos, e outros tipos de violência contra as mulheres.
É preciso denunciar casos de violência contra a mulher ou criança, pois isso é
crime, que deve ser punido.
Outra luta importante levada à frente pelas feministas, é a luta por
creches, pois é preciso dar às mães trabalhadoras condições de trabalhar,
assegurando um lugar decente para poderem deixar seus filhos durante o
horário de trabalho. Os Movimentos Feministas lutam também pela licença
maternidade de 120 dias, garantia do emprego para a mulher grávida,
melhores condições de trabalho para a mulher-mãe. Ao mesmo tempo, lutam
pelo direito das mulheres de decidirem se querem ou não Ter filhos, e terem
acesso a meios de evitar a gravidez.
Nos anos 80, quando se estava fazendo uma Nova Constituição para o
país, mulheres de todo o Brasil se mobilizaram para fazer valer nossos direitos.
Conseguiu-se, assim, garantir uma série de direitos importantes para as
mulheres:
• Licença maternidade, sem prejuízo do emprego e salário, com duração de
120 dias;
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• Licença paterniade de uma semana;
• Direito de amamentação dos filhos para as presidiárias;
• Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos;
• Assistência gratuita aos filhos e dependentes até os seis anos de idade em
creches e pré-escolas;
• Direitos trabalhistas para os trabalhadores domésticos (salário mínimo,
décimo terceiro salário, repouso semanal, férias anuais, licença à gestante,
aviso prévio, etc);
• Reconhecimento da união estável entre homem e mulher como entidade
familiar;
• Planejamento familiar como livre decisão do casal;
• Direitos e deveres iguais para homens e mulheres no casamento e na família;
• Igualdade de direitos e obrigações para homens e mulheres como cidadãos;
• Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
• Título de domínio e de uso da propriedade da terra para homens e mulheres,
independentemente do estado civil.
Hoje, pelo menos no papel, homens e mulheres brasileiras têm direitos
iguais. Mas tudo isso foi conquista nossa; é do nosso interesse garantir que
esses direitos sejam cumpridos, mantendo-nos mobilizadas e atentas para
fazer valer a lei.
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A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA

FEMININA

Ana Alice Alcantara Costa
A MULHER NA POLÍTICA

As mulheres, durante muito tempo, estiveram
afastadas da vida política. Só recentemente é que muitas
mulheres tem se candidatado às Câmaras Municipais, às
`^ 1 `como no caso hoje do Maranhão , estado q ue é go v e rnado
por uma mulher. Anteriormente, poucas mulheres se aventuravam a
candidatar-se a qualquer cargo no governo.
Como vimos no texto anterior, a História brasileira é uma História escrita
no masculino, isto é, uma história escrita pelos homens e que só retrata a forma
dos homens fazerem política. As mulheres estão invisíveis na nossa história.
Até 1934, as mulheres estavam proibidas de votar ou serem votadas,
pois a Constituição brasileira não permitia o voto feminino. Só a partir dessa
data é que as mulheres, depois de muita labuta, conquistaram o direito ao voto.
DIREITO AO VOTO - As mulheres conquistaram o
direito ao voto em 1932 por um ato do Presidente da República
Getúlio Vargas, depois de mais de 100 anos de luta. Esse direito
foi incorporado à Constituíção em 1934.

Mas o direito ao voto por si só não garantiu o acesso
das mulheres aos cargos políticos; poucas mulheres se
candidatavam até a década de 70. Depois dos anos 80, mais
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mulheres começaram a candidatar-se e ser eleitas. Mas ainda hoje , poucas
mulheres têm esse tipo de atuação . Isso porque:
As mulheres não foram educadas para participar na política (que é
vista como coisa de homens ) e sim para serem donas de casa;
A maioria das mulheres não é treinada e não está acostumada com a
participação na política;
Muitos maridos não aceitam que suas mulheres participem na política
e muitas mulheres ainda hoje se acomodam à vontade do marido;
Os chefes políticos não aceitam as mulheres nos partidos por medo da
concorrência ou por não confiarem nas mulheres.
Muitas das mulheres que tiveram a coragem de candidatar - se, são
ainda muito discriminadas na vida política e tratadas de forma diferente dos
homens : seus atos políticos não são divulgados , mas sim a cor do seu vestido,
se estava bem arrumada , com quem saiu, etc . Muitas vezes são vistas como
mulheres pouco sérias . Esses são exemplo de preconceitos contra a participação
política da mulher . E cabe as mulheres lutar contra essa visão da mulher na
política.
As OUTRAS POLÍTICAS

Apesar da nossa História esconder e a Constituição brasileira proibir,
as mulheres sempre participaram da política através de outras formas que
não a eleitoral. As mulheres lutaram contra as guerras, contra os regimes
autoritários e pela democracia, pelo direito das mulheres estudarem, pelo
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direito de voto, pelo acesso das mulheres ao trabalho, lutaram e lutam contra
o aumento do custo de vida. Nas grandes cidades as mulheres, de forma
organizada, lutam por transporte, escolas para os filhos, postos de saúde,
rede de esgotos. As mulheres rurais têm lutado pela posse da terra, por
melhores condições de saúde para a família, por melhorias na comunidade.
Estas também são formas de participação política.
Mas esses movimentos dirigidos e organizados pelas mulheres, até bem
pouco tempo, não eram reconhecidos como atividade política. Essas formas
de fazer política das mulheres não eram valorizadas, só as coisas que os homens
faziam tinham valor na nossa sociedade.
Só recentemente a participação das mulheres começou a ser notada e
reconhecida. As lideranças femininas passaram a ser identificadas pela
importância do trabalho de organização que realizam nas suas comunidades,
nos bairros, nos Clubes de Mães, etc.
Essa nova forma de ver as mulheres e sua participação política é fruto
de muitos anos de lutas do movimento de mulheres, especialmente do
movimento feminista.
MOVIMENTO FEMINISTA - Movimento de mulheres que luta pela
igualdade das mulheres em relação aos homens, por uma transformação na
distribuição de tarefas com base no sexo (divisão sexual do trabalho), pela
incorporação feminina às instâncias do poder.

É também consequência da transformação que vem ocorrendo na vida
das mulheres. Hoje, as mulheres são quase a metade da força de trabalho
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empregada no país. Nas zonas rurais, como também nas grandes cidades, as
mulheres estão chefiando suas famílias, sendo as únicas responsáveis pela
manutenção de toda a família. As mulheres estão também nos altos cargos do
governo, da justiça, em fim, a mulher está presente em todos os espaços da
nossa sociedade.
Todas essas novas tarefas e novas responsabilidades geram novas
necessidades, novos espaços de participação e novas demandas. Para ocuparem
esses espaços, as mulheres necessitam de um aprendizado mais sistemático e
um maior conhecimento da condição e das necessidades [demandas femininas.
As LIDERANÇAS FEMININAS

Sabemos que as mulheres não são idênticas, algumas conseguem falar
melhor que outras, fazer-se entender e identificar as necessidades da
comunidade, conseguem falar e agir em nome de outras pessoas, representar
os interesses dessas pessoas. Isto que as transforma em líderes necessita ser
estimulado, desenvolvido e valorizado.
LIDERANÇA - é a capacidade que uma pessoa tem de influenciar,
dirigir e convencer outras pessoas, de saber representar os interesses de
determinado grupo, de ter apoio à suas iniciativas em favor desse grupo.
Para o movimento de mulheres, é fundamental a existência de
lideranças femininas, lideranças conscientes do seu papel como agentes das
demandas comunitárias e em especial das demandas femininas. Líderanças
que possam negociar, convencer, interferir na elaboração e execução de
políticas públicas que beneficiem as mulheres.
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Um exemplo dessas políticas públicas que beneficiam a mulher é o
Pró-Gavião. Para que este Projeto possa realmente melhorar as condições de
vida da população feminina na região, é fundamental a colaboração das
lideranças femininas no sentido de definir ações, de estabelecer metas, de
criar mecanismos de incorporação feminina.
O movimento de mulheres necessita, portanto, fortalecer e desenvolver
suas lideranças comunitárias, para gerar transformações políticas e culturais
e assim renovar as formas tradicionais de fazer política.
Costuma-se dizer que as mulheres não gostam do poder. Na verdade,
poucas mulheres tiveram ou têm a possibilidade de exercer o poder. Ter
poder é fundamental para transformar. É preciso que as mulheres participem
do poder, participem dos lugares de decisão política.
Só com o poder as mulheres poderão mudar e melhorar a condição
feminina e com ela a condição de toda a sociedade. Afinal, numa família onde
a mulher está feliz a felicidade se extende para todos. O mesmo se pode
pensar para um país: se as mulheres são felizes porque são consideradas iguais
e têm realmente igualdade de oportunidades, este será um país feliz.
O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA

Para ter acesso ao poder, exercer o poder, um dos caminhos é exercer
a liderança. É ser reconhecida por um determinado grupo como líder, é
saber compreender e explicar as necessidades do grupo ao qual representa.
Mas exercer a liderança não implica apenas em ser reconhecida como
líder, é necessário também comportar-se como líder, saber liderar. Ninguém
é líder de si mesmo e não existe liderança sem liderados.
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Para ser uma liderança forte e reconhecida é necessário, também, um
processo de mudança pessoal, de auto-conhecimento, de conhecer as próprias
debilidades, as próprias limitações e tratar de compensá-las. A liderança se
fortalece sabendo reconhecer as próprias qualidades, os próprios limites, as
próprias potencialidades.
AUTO-CONHECIMENTO - significa reconhecer as qualidades e defeitos
próprios, os limites e as potencialidades de si mesmo; conhecer suas
motivações e desejos.

Outra questão importante para o exercício da liderança é dar
prioridade às pessoas que nos rodeiam, à equipe, os liderados, à comunidade.
Mas aprender a desenvolver um grupo, uma comunidade, supõe não
apenas reconhecer os talentos, as dificuldades e limitações dos liderados e
colaboradores, mas também é necessário adquirir um entendimento/
conhecimento sobre os desejos, vontades, espectativas, valores, costumes e
crenças que interferem nas relações humanas de trabalho e de poder. Para
isso é necessário, também, conhecer sua realidade, as condições de sua
comunidade e as possibilidades de solucionar seus problemas.
Toda liderança se fortalece através de mecanismos democráticos. Isto
é, incentivando a formação de novas lideranças, realizando alianças, delegando
e compartindo o poder com seus liderados. Resumindo: fortalecendo novas
lideranças.
A necessidade de construir uma liderança política nos obriga a
reconhecer a diferença entre mulheres, tanto na diferença de poder como
nas capacidades, dando igual valor a capacidades distintas.
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A liderança se apoia em um triângulo de poder:
Comunicação

Reconhecimento

Influência

O líder tem que saber se comunicar, transmitir sua visão, sua idéia,
saber convencer, persuadir, reconciliar da melhor maneira possível os
interesses do grupo.
Comunicar com eficiência gera o reconhecimento. Um líder para existir
tem que ter o reconhecimento de sua comunidade, tem que ter credibilidade.
É a credibilidade que garante a legitimidade ao lider, é através da
credibilidade que o líder pode influenciar seus liderados, ele exerce a influência
sobre a comunidade.
Uma liderança para manter sua posição e de fato liderar uma
determinada comunidade ou um grupo de interesse, deve fundamentar-se
nos seguintes valores:
Honestidade
Humildade
Fidelidade
Temperança
Coragem,
justiça
Paciência, simplicidade
Modestia
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