
EM BUSCA DA CIDADANIA: 500 ANOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS

Da invisibilidade à afirmação

As mulheres tiveram papel importante na história do país, nem sempre reconhecido'
pela história oficial, que deixou-as na invisibilidade, durante todo o período co/on/a
até que, no século X( elas passaram a lutar pelo reconhecimento público de sua atuação,
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upis, guaranis, aimorés,
tamoios timbiras, caetes,
goitacas carijós, pataxos,
t u p i n a m b a s
crenacarores, txucar-

ramães, ianomanis, gês, tapuias,
acaiacas, maxacalis. Tribos ou na-
ções "indígenas" são lendas, como
o "boto cor-de-rosa, mãe d'água e
saci-pererê"? São lendas ou são na-
ções, tribos de povos encontrados
aqui pelos portugueses? Ao chegar
às terras que depois vieram a ser a
nação brasileira, os portugueses
encontraram aqui povos que estamos
chamando de índios. Esses povos
tinham uma cultura própria, comida
peculiar, costumes próprios, diferen-
tes dos que vieram, danças, guerra,
religiões, e andavam, na sua maio-
ria, nus. É a civilização que estamos
denominando de indígena.

O processo de colonização por-
tuguesa chegou e tomou conta dos
índios. Fizeram-nos trabalhar nas
plantações de cana, na mineração
do ouro e nos serviços domésticos.
Entre os índios, a produção era co-
letiva, a distribuição do produto era
igualitária, os meios de produção
eram de todos, eram socializados.

A partir da chegada dos portugue-
ses, esses se tomaram os donos de
tudo: da terra, dos meios de produ-
ção e da mão-de-obra.

Vou citar alguns exemplos dof
que ocorreu com os indígenas.

Em 1616 - A povoação de Nos-
sa Senhora de Belém foi foco de
preagem (???) e extermínio dos po-
vos indígenas da Amazônia.

Em 1629 - O português Antônio
Raposo Tavares, o mais feroz cabe-
ça de entrada (bandeirante) da Co-
lônia, destrói as missões de Guaran1
de Guará, no Paraná, e escraviza
quatro mil indígenas. Entre 1618 e
1641, esses ataques destroem 32
missões e escravizam 300 ijI
guaranis.

Em 1637 - Ocupação holande
no Nordeste.

Em 1662 - Lisboa ordena
extinção dos índios janduins, no Cea-
rá, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Em 1695 - Dom Pedro II, de
Portugal, premia com 50 mil réis
Capitão Furtado de Mendonça, p0
haver matado e cortado a cabeça
do negro dos Palmares do Zumbi-

Em 1756 - Batalha de Cayhaté
derrota decisiva dos guaranis para,
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os colonialistas luso-espanhóis. Hou-
ve 1.200 mortos, entre eles Nicolau

herói da guerra
gUaraflít.

Em 1833 - A polícia ataca
quiombo na Ilha dos Marinheiros,
no Rio Grande do Sul, mata o líder
Lucas e prende dez escravos.

Em 1872 - Grande expedição
repressiva contra Quilombolas, guer-
rilheiros do Rosário, em Sergipe; só
encontra ranchos abandonados.

"Os escravos negros foram mão-
de-obra por excelência na grande
unidade produtora de açúcar. Mu-
lheres e homens trabalharam no
plantio da cana, na limpeza dos ca-
naviais, que consistia em livrá-los
de ervas daninhas, na colheita e,
no transporte da cana dos canaviais
às moendas, nas fornalhas e nas cal-
deiras. No tempo da safra, os oito
ou nove meses em que a cana era
cortada e moída e o açúcar fabrica-
do, os escravos trabalhavam prati-
camente de sol a sol. O trabalho no
engenho era ininterrupto. Alguns
escravos serviam exclusivamente ao
setor fabril do engenho. Outros, de
dia, cuidavam das suas tarefas nos
canaviais; à noite, nas moendas.

A moenda funcionava por volta
de 18 a 20 horas por dia, interrom-
pendo seu funcionamento apenas
para limpeza do maquinário. Era
nesse curto espaço de tempo que
OS escravos descansavam.

Mas não foi só nas grandes plan-
tações açucareiras que predominou
o trabalho escravo negro. Homens
e mulheres serviam seus senhores
em suas casas, na criação do gado
e em todas as atividades em que
fossem necessários.

Na região mineradora, os negros
dedicaram-se às árduas tarefas de
extração de ouro e diamante nos
ribeiros, nas catas, nas grupiaras.
Muitas vezes foram também escra-
'OS domésticos, donos de vendas e
negras do tabuleiro. A solução foi a
lfl1graç0, isto é, a vinda de estran-
geiros para trabalharem no Brasil.

Esses estrangeiros, homens e mu-
lheres pobres dos países europeus
menos desenvolvidos, que enfren-
tavam graves problemas na época,
acreditavam que poderiam se enri-
quecer na América e, por isso, es-

Mas onde estão as
mulheres nos 400

anos de história do
Brasil? Não há

registro oficial. A
história oficial não

menciona a
presença, a

resistência, a
contribuição da

mulher nos quatro
séculos de

existência do
Brasil

tavam dispostos a vir trabalhar no
Brasil" (Anastasia)

Mas onde estão as mulheres nos
primeiros 400 anos de história do
Brasil? Não há registro oficial. A his-
tória oficial não menciona a presen-
ça, a resistência, a contribuição da
mulher nos quatro primeiros sécu-
los de existência do Brasil.

A mulher índia, a mulher negra
e a branca eram todas analfabetas e
trabalhadoras. Nas capitanias here-
ditárias estavam presentes, como
administradoras das capitanias São
Vicente e Pernambuco, duas mulhe-
res: Ana Pimentel e Brites de
Albuquerque. A mulher índia, a ne-
gra e a branca serviam aos senho-

res, cuidando dos filhos e trabalhan-
do nos serviços domésticos. As
mamelucas, mulatas e cafusas ser-
viam aos senhores, trabalhando nos
serviços domésticos e cuidando dos
filhos.

É muito difícil para uma femi-
nista de final de milênio falar sobre
índias que foram assediadas sexu-
almente, ora pelos portugueses, ora
pelos negros. É muito constrange-
dor falar na presença da mulher
nesses 400 anos, tendo esse ponto
como referência. As índias, as
bugrinhas, serviam ao senhor no
assédio sexual. As negras eram amas
de leite dos filhos das brancas.

Na capitania de Minas Gerais,
por volta de 1779, a indústria ca-
seira de fios e panos, com que se
vestiam as famílias dos senhores e
escravos, dava emprego a cerca de
30 mil fiandeiros.

"Em 1785, Dona Maria 1, a Lou-
ca, editava o Alvará que proibia as
manufaturas na colônia, à exceção
dos panos grossos para vestir os
escravos e ensacar o sal. Segundo
Libby, em 1786, um ano após o
Édito, foram arrolados mil teares em
Minas Gerais que absorviam consi-
derável volume de mão-de-obra.
58% das mulheres mineiras escra-
vas e livres manipulavam diaria-
mente a roca ou o tear". (Anastasia)

Algumas mulheres deixaram,
nesses 500 anos, seus nomes gra-
vados com a marca da ousadia e da
coragem. Outras, muitas, são as anô-
nimas que, como aquelas, mostra-
ram sua rebeldia lutando contra a
fome e a opressão: na época das
bandeiras, no século )(VII, Maria
Dias Ferraz do Amaral aparece
como heroína do Capivari em luta
contra os carijós. Na mesma época,
Antônia Ribeiro organizou e susten-
tou uma Bandeira, juntamente com
seus filhos.

Outras dessas mulheres são:
Zeferina, no Quilombo do

Uburu, na Bahia, como também Te-
reza, no Quilombo do Quariterê, li-
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indo pela liber-deranças negras luta
dade;

Nísia Floresta (1809-1885),
abolicionista, republicana e feminis-
ta, no Rio Grande do Norte;

Maria Quitéria, baiana, que em
1820 veste fardas e se junta às tro-
pas rebeldes pela independência do
Brasil;

Joana Paula Manso, feminista,
que lançou o "Jornal das Senhoras"
em 1852, e Violante Bivar e Velasco,
feminista, que seguiu dirigindo o
jornal;

Francisca Senhorinha da Motta
Diniz, feminista, abolicionista, repu-
blicana de Minas Gerais, que lançou
o jornal "O sexo feminino", em 1873;

Anita Garibaldi, revolucionária do
Rio Grande do Sul, que lutou em 1873
pela implantação da República;

Chiquinha Gonzaga, composito-
ra, abolicionista, republicana e fe-
minista;

Rita Lobato Velho Lopes, primei-
ra mulher a receber o grau de mé-
dica no Brasil, em 1879;

Maria Amélia de Queiroz,
pernambucana, que também em
1879 enfrentou o ridículo e profe-
riu palestras públicas sobre a aboli-
ção da escravatura;

A professora Leolinda Daltro, que
depois de fundar em 1910 o Partido
Republicano Feminino, lidera uma
passeata em 1917 exigindo a exten-
são do voto às mulheres. "Este fato
inédito, de mulheres na rua protes-
tando e exigindo direitos políticos,
teve enorme repercussão na elite
política e surpreendeu vivamente a
população do Rio de Janeiro" ("Mu-
lheres sem medo do poder");

Bertha Lutz, bióloga, formada no
exterior, que propõe em 1918 a for-
mação de uma associação de mu-
lheres, criada quatro anos depois,
no Rio de Janeiro: a "Federação Bra-
sileira pelo Progresso Feminino";

Elvira Kommel, líder feminista,
primeira advogada do Fórum de
Belo Horizonte. Criou o Batalhão
Feminino de Apoio à Revolução de

30, que depois passou a ser Asso-
ciação Feminina, que lutaria pelos
direitos políticos da mulher.

As mulheres do século XVIII cul-
tivavam a vida religiosa, muitas delas
até integrando-se às irmandades. As
brancas, com menos participação, e
as negras, com expressiva participa-
ção, especialmente as forras.

As mulheres, em sua maioria anal-
fabetas, encontraram algum alento na
atitude dos jesuítas, que doutrinavam
os meninos nas escolas e as mulhe-
res nas capelas e igrejas.

"Sé a presença dos jesuítas sig-
nificava, a curto prazo, uma força
social construtiva, iniciando nas pri-
meiras letras a parcela masculina da
população livre infantil, para a mu-
lher, os padres da Companhia de
Jesus simbolizavam as possibilida-
des de refúgio que a religião ofere-
ce aos seres subjugados pelo poder
discricionário. Neste sentido, a atu-
ação dos jesuítas sobre a mulher não
foi senão negativa, porquanto não
lhe ofereceu nenhum instrumento

de libertação, mas ensinou-a a su
meter-se à Igreja e ao marido, s
gundo os preceitos do apóstolo Pa
lo". (Saffioti)

Restritas ao âmbito doméstico,
mulheres do século XVIII só saíanl
para a igreja, e sempre acompanha-
das ou do pai ou do marido. Anal-
fabetas, seu único aprendizado era
o bordado ou a costura: as tarefas
do lar. "Na civilização portugues2
não havia lugar para a instrução fe
minina, considerada verdadeira 'he
resia social'. O ideal de educação
feminina circunscrevia-se exclusiva
mente às prendas domésticas.
(Saffioti)

"Mulheres? Todas analfabetas
Prenda de estimado valor na ho

de casar.
Verdadeira garantia de pez cofl

jugal:
Menina que sabe muito
É menina atrapalhada
Para ser mãe de família

Saiba pouco ou saiba nada'
(Edmundo)
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Também no século XVIII a prá-
tica da prostituição era comum, prin-
cipalmente de mulheres negras, com
os senhores brancos que chegavam
a alugá-las para esse fim. Para a
mulher, a escravidão significava que
o senhor era dono de sua força de
trabalho e de seu corpo.

Mesmo ainda no século XIX a ins-
trução no Brasil era aplicada sob duas
formas distintas de discriminação: a
de gênero - o ensino para mulheres
tinham um "cunho marcadamente
doméstico" - e a de classe: as pri-
meiras a aprender a ler e escrever
eram as meninas ricas.

Durante o período conhecido
como República Velha (1889-1930),
a Jornada de trabalho não era regu-
lamentada. Eram comuns jornadas de
15, 16 e até 19 horas. Os trabalha-
dores não tinham também direito a
ferias, crianças e mulheres trabalha-
Iam em serviços inadequados
durantes longas horas.

"A maioria das mulheres, muitas
delas imigrantes, trabalhavam nas

indústrias de fiação e tecelagem.
Outras eram constureiras e comple-
tavam o orçamento doméstico tra-
balhando em casa, às vezes até 18
horas por dia, para fábricas de cha-
péus e alfaiatarias. Nas fábricas, as
operárias tinham uma jornada de tra-
balho entre 10 e 14 horas diárias.

Com o avanço da industrializa-
ção, as mulheres perderam os seus
lugares nas empresas. É interessan-
te notar que, se em 1872 as mulhe-
res eram 76% da força de trabalho
nas fábricas, em 1950 tornam-se
apenas 23%. Mas, durante todo esse
período, as mulheres receberam
salários mais baixos do que os dos
homens, sofreram intimidação físi-
ca e assédio sexual.

O trabalho da mulher teve regu-
lamentação especial. O Decretro
21.317 A, de maio de 1932, conce-
dia-lhe salário igual ao dos homens
para o mesmo trabalho, proibia o
trabalho noturno em bares e restau-
rantes e, em geral, em serviços con-
siderados perigosos e insalubres.

Concedia às mulheres grávidas ga-
rantia no emprego e licença-mater-
nidade. Propiciava-lhes ainda "des-
cansos" para a amamentação e obri-
gava as empresas que tivessem mais
de 30 operárias, acima de 16 anos,
a ter um local apropriado para a
guarda dos filhos.

Não obstante o desemprego atinja
também a força de trabalho femini-
na, a participação das mulheres no
mercado de trabalho tem crescido
nos últimos anos. A participação
feminina cresceu 8,9%, enquanto a
dos homens caiu 3,6%. Mas as difi-
culdades enfrentadas pelas mulhe-
res no mercado de trabalho perma-
necem; salários em média 40% mais
baixos do que os dos homens para
as mesmas ocupações,
informalidade da contratação, exten-
sas jornadas de trabalho, intimida-
ção física." (Anastasia)

Século XX - Afirmação da
cidadania feminina.

O final do século XIX e o início
do século XX assistiram a um gran-
de avanço da mulher no caminho
de sua afirmação como cidadã e do
surgimento das primeiras organiza-
ções femininas por seus direitos.

A participação discreta, mas
consciente e firme, da mulher nas
lutas democráticas no final do sécu-
lo XIX - Abolição da escravatura e
a luta republicana - e a defesa in-
cansável pelo saber - luta por es-
colas públicas para ambos os se-
xos, por vagas para mulheres, por
extensão do curso secundário para
mulheres - marcam o esforço femi-
nino em busca de cidadania.

A educação secundária não es-
tava ao alcance das mulheres e da
população pobre.

"Só em 1903 foi fundado em Belo
Horizonte o Colégio Santa Maria,
que oferecia cursos primário e se-
cundário, principalmente para me-
ninas de classes média e alta de
Belo Horizonte. As freiras ainda
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mantinham como obra social o Co-
légio Santa Catarina, que recebia
meninas carentes". (Jô Moraes)

Em 1906, no governo João Pi-
nheiro, foi criada a Escola Normal
Modelo, destinada à formação de
professoras primárias.

O início do século XX assiste a
uma organizada festa das mulhe-
res pelo direito ao voto: o
sufragismo. E foi na cidade de
Diamantina que, em 1900, três
moças, com idade entre 18 e 20
anos, fundaram um jornal feminis-
ta, a "Voz Feminina", no qual cita-
ram Castro Alves, para defender
o voto das mulheres: "... A terra
que fez o sufrágio universal não
tem o direito de recusar o voto da
metade da América". (Jô Moraes)

As sufragistas de Minas Gerais
tiveram participação intensa e ativa
e se juntaram a outras brasleiras
nessa luta. O mais decisivo passo
para a cidadania da mulher estava
dado: em 24 de fevereiro de 1932
é promulgado o Código Eleitoral,
através do Decreto 21.076, do go-
verno provisório, extendendo o su-
frágio universal às mulheres. Esse
direito é incorporado à Constituição
de 1934.

Antes, porém, no Rio Grande do
Norte, o então governador Juvenal
Lamartine, em 1928, confere às
mulheres o direito ao voto em seu
Estado. Elas vão às urnas e elegem
uma prefeita, Alzira Soriano de Sou-
za, no município de Lages. Mas seus
votos não anulados.

Nas eleições de 1933,
convocadas para a Assembléia Na-
cional Constituinte, foram eleitos
214 deputados e uma única mu-
lher: a paulista Carlota Pereira de
Queiroz. Bertha Lutz fica como
primeira suplente no Distrito Fe-
deral (Rio de Janeiro). Nessas elei-
ções havia 40 deputados classistas,
e dentre estes figurava a traba-
lhadora Almerinda Farias Gama, da
Federação do Trabalho do Distri-
to Federal.

Alijadas do espaço público, as
mulheres foram, aos poucos, se afir-
mando.

Entretanto, a representação po-
lítica da mulher é, ainda hoje, neste
final de século, a representação

No século XVIII, a
prática da prostituição

era comum,
principalmente de

mulheres negras, com
os senhores brancos

que chegavam a
alugar negras para

esse fim. Para a
mulher, a escravidão

significava que o
senhor era dono de

sua força de trabalho
e de seu corpo

masculina. Embora metade da po-
pulação brasileira e mais da meta-
de de eleitores do Brasil (em Minas
Gerais, 49,5% de eleitoras), a mu-
lher não conseguiu transpor para o
mundo político uma representação
condizente com seu avanço na so-
ciedade.

No Senado Federal, de um total
de 81 senadores, apenas 6 são mu-
lheres. Do total de 513 deputados
federais, há 28 mulheres. Minas
Gerais tem 53 deputados federais,
destes somente três são mulheres;
e na Assembléia Legislativa minei-
ra, de um total de 77 deputados,
apenas cinco são mulheres. Na Câ-
mara Municipal de Belo Horizonte,

entre 37 vereadores, há apenas cia.
co mulheres.

Com a inclusão de cotas na le,
gislação eleitoral (Lei 9.100/95,
do artigo 11), que obriga os parti%
dos políticos a inscreverem no
nimo 20% de mulheres nas chapas
proporcionais, criou-se um instru
mento de entrada das mulheres
política.

Uma das maiores contribuiçõeI
para a emancipação da mulher fo
sem dúvida, sua inserção no mu
do do trabalho. E esta foi a gran
marca da transformação social d
século XX.

Entretanto, permeadas por pre.
conceitos e discriminações, as rela.:
ções de gênero no mundo do traba.1
lho resultam em intrincadas redes
de poder e dominação, que fazen
do preconceito contra a mulher seu,
principal critério de exclusão. E, nc
processos de admissão da mulher
no trabalho, requisitos como
aparência" e "atestado de ligadu
de trompas" diminuem ainda ma
os espaços de emprego.

A maternidade e o cuidado co
os filhos ainda são responsabili
des exclusivas da mulher, e a fu
ção social da maternidade não f
absorvida pela sociedade.

As estatísticas sobre a contribul
ção feminina para a produção soci
ai (40,9% da PEA em Minas GeraiS
não computam as atividades infof1
mais e descontínuas (sacoleiraS
vendedoras ambulantes e outras) 1
não incluem o trabalho doméstici
como produtivo.

"Em 1995, estavam no mercad
de trabalho no Brasil 29.820.66
mulheres, ou 40,1% da força de tra
balho brasileira. A presença feii
nina continua a concentrada nos SC

tores que tradicionalmente OCUPa

vam: o maior contingente, 29,8
ou cerca de 8 milhões, estava Lia

prestação de serviços. Outros SCI

milhões de mulheres trabalhavarn t

agricultura, 4,5 milhões na ativid2
des sociais e cerca de 3,5 miihÕ
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no mercado, segundo o IBGE. As
atividades industriais ocupavam 2,5
milhões de mulheres". (Dieese)

"A presença mais expressiva da
força de trabalho feminino ainda se
faz na prestação de serviços, no
setor social, no comércio e em fun-
ções administrativas. Mas já existe
uma tendência de participação das
mulheres em cargos gerenciais e
executivos, na magistratura, na po-
lítica, antes restritos aos homens".
(Anastasia)

Na década de 60, dois fatos im-
portantes impulsionam a luta femi-
nista no Brasil: a tradução e publi-
cação do livro de Simone de
Beauvoir "O segundo sexo"difusão
da pílula anticoncepcional, o que
causa no Brasil uma revolução nos
costumes.

Na década de 70, temos a parti-
cipação da mulher no Movimento
Feminino pela Anistia, o que de-
marca o seu posicionamento numa
luta política. A partir da década de
70, decretada a década da mulher,
houve um enorme avanço nas con-
quistas das mulheres. O ano de 1970
foi o Ano Internacional da Mulher,
o que impulsionou a organização da
luta feminista. No trabalho por sua
cidadania, a mulher conseguiu, na
Assembléia Constituinte de 1988,
inscrever-se com suas próprias rei-
Vindicações.

A mulher esteve presente em
todas as lutas democráticas. Mas a
sua presença, como metade da po-
pulação brasileira, metade das elei-
toras do País, não transporta essa
força para o poder, principalmente
Para o poder político.

A inclusão de quotas na legisla-
Çao eleitoral é um instrumento de
que a mulher dispõe para a sua en-
trada nos partidos políticos e nas
Composições de chapas eleitorais.
Isso ainda não se insere no cotidia-
no, não fazemos disso um mecanis-
mo totalmente natural. O maior pas-
So no caminho da emancipação fe-
flhlflina , além do voto, foi, sem dú-

vida, a inserção da mulher no mun-
do do trabalho. Mas também aí luta-
mos contra muitos preconceitos.

A partir dos anos 80, conse-
guimos uma assessoria junto aos
governos para se criar um espaço

Uma das maiores
contribuições para sua

emancipação foi a
inserção da mulher no

mundo do trabalho.
Mas, permeadas pela

discriminação, as
relações de gênero

resultam em intrincadas
redes de poder e

dominação, que fazem
do preconceito à mulher
seu principal critério de

exclusão

de apoio à mulher, com políticas
públicas de apoio à mulher. Nos
últimos 30 anos, a mulher esteve
em todas as frentes de luta: no
Movimento pela Anistia, no Movi-
mento Diretas Já, no
impeachement e na Constituinte.

A organização sindical, que nos
anos 30 era um espaço bastante
masculino, começava a contar com
a presença tímida da mulher, que
era a grande presença em quatro
categorias: as professoras, as domés-
ticas, as costureiras e as
comerciárias.

Essas categorias tinham suas ba-
ses formadas quase que maciça-
mente por mulheres. Não se trans-

feria isso quando se falava na ques-
tão da direção da entidade. As dire-
ções de entidades sindicais também
são espaços restritos dos homem.
Mas agora são outros quinhentos da
história. Para se construir uma nova
sociedade, em que mulheres e
homens se relacionem de maneira
mais igual, é necessária a compre-
ensão de que a luta da mulher está
entrelaçada com a luta de classes.
E, dessa forma, coloca-se o desafio
para buscarmos um Brasil cheio de
justiça social, de igualdade de gê-
nero e raça, em que um ser huma-
no não oprima o outro, um Brasil
socialista.
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