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Pluralidade de Mundos entre
Mulheres Urbanas de Baixa Renda

' Os dados fazem parte de
uma investigacao sobre
mudancas de valores entre
mulheres residentes nas
quatro favelas do bairro de
Manguinhos-RJ, que
freqUentam os servicos
ambulatoriais do Centro de
SaCide Escola Germano
Sinval de Faria (CSE-GSF), da
Escola Nacional de Sat:ide
KilaIlea, FundocCio Oswaldo
Cruz. As entrevistas foram
realizadas por Ana Carla
Souza da Silva e Manly
Marques da Cruz.

Neste artigo, discuto algumas questOes referentes
a mudanoa de valores a partir de dados qualitativos de
uma pesquisa realizada corn mulheres de baixa renda
da comunidade de Manguinhos, Zona Norte do Rio de
Janeiro'. De hick), tinha dois interesses nessa investigacdo. 0 primeiro consistia ern entender os motivos pelos
quaffs, desde os anos 70, mulheres urbanas de baixa
renda vinham optando por menor nOmero de filhos. 0
segundo, o que tais motivos poderiam estar significando
enquanto transformacOes no campo dos valores e
prdticas de genera.
No decorrer do trabalho, cheguei a problematizacdo de duos dimensOes distintas, porêm interligadas:
a situacdo de pluralidade de mundos prOticos e simbOlicos dos quaffs participam os atores sociais e as implicacOes que o reconhecimento dessa situacdo vem tendo
para uma vertente dos discursos das ciancias sociais. 0
reconhecimento dessa pluralidade vem problematizando
o "realismo" que marca toda uma importante tradicdo
dos discursos das ciências socials, colocando ao mesmo
tempo em discussdo a possibilidade epistemolOgica da
construcdo de matodos e vocabularios que possam it
alórn das dicotomias redutoras da complexidade das
relacOes socials.
Sao estas questOes que abordo agora, enfatizando
as dificuldades de se pensar o dominio do simbOlico, em
particular, os valores de genero entre mulheres urbanas
de baixa renda, a partir da dualidade igualdade x
hierarquia, ou tradicional x moderno. Falar em urn
universo hierdrquico ou tradicional das camadas populares significa, conceitualmente, recorrer a uma classificaceio por demais abrangente e universalizante para
dar conta ndo apenas da diversidade existence entre
esses segmentos, mas tambêm do conteddo das mudancas sOcio-culturais que o desenvolvimento recente
da sociedade brasileira produziu: a participaodo simultánea em diferentes mundos simbOlicos e institucionais,

a coexistência entre exclusao e aspiracaes em relacao
a bens e direitos.
Pluralidade de mundos
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A pluralidade de mundos que convivem na
sociedade brasileira é fenOmeno amplamente falado e
documentado pela sociologia e historiografia nacionais.
Oposicaes como tradicional/moderno, rural/urbano,
casa/rua, individualismo/hierarquia, tern sido instrumentos teOrico-conceituais utilizados para se pensar e
interpretar as relacaes e instituicaes socials brasileiras,
ainda que sua caracteristica "hibrida" 2 e "relacional"3,
isto é, a capacidade de misturar elementos de diferentes mundos praticos e simbOlicos, seja justamente
considerada frac() tipico do modo brasileiro de agir na
vida cotidiana. Mais recentemente, implicacaes e
efeitos perversos da participacao dos diferentes segmentos sociais nessa pluralidade de mundos \fern
referenciando reflexaes sobre exclusao social, cidadania e violencia urbana4.
No que concerne a subjetividade individual, a
ambigOidade e pluralidade em relacao a valores e
comportamentos das camadas mêdias tambem ja foi
bastante discutida. A partir mais ou menos dos anos 80,
estudos realizados em grande parte no Rio de Janeiro
criaram, corn base na andlise de Dumont' sobre os
valores igualitarlos e hierdrquicos como definidores
culturais de sociedades modernas e nao-modernas,
uma tradicao interdisciplinar envolvendo Antropologia,
Sociologia e Psicologia, que ao mesmo tempo procedia
a uma especie de divisdo de classe, a uma estratificacao
socio-cultural. De urn lado, trabalhos focalizando os
segmentos modernos e igualitarios das camadas módias
urbanas; entre estas, ainda que as hierarquias nao
desaparecessem, predominariam aspiracaes, identidades e projetos de vida definidos dentro de urn referencial
simbOlico individualista6. De outro, aqueles que acentuavam o aspecto tradicional e hierarquico da visa° de
mundo das camadas populares e dos segmentos
módios "suburbanos"'.
Estudos sobre praticas e valores de gönero
continuaram essa tradicao teOrica na qual as categorias individualismo e hierarquia possufam centralidade.
Embora corn conflitos e fragmentacao interna, bem
como incongruencia entre praticas e discursos, mulheres
das camadas mais altas haviam rompido corn os papeis
restritos a esfera privada, buscando urn dos lados de sua
realizacao pessoal no mundo p0blico da carreira e do
trabaiho remunerado, por verem a vida domêstica
como prisao e/ou empreendendo comportamentos
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afetivo-sexuais fugindo aos padrOes tipicos da familia
conjugal moderna8. Em outro sentido, a identidade das
muiheres de baixas renda e educacao permaneceria
tradicional. Entre essas, o papel de esposas e donas-decasa seria valorizado devido ao fato de, alem da dupla
jornada, elas so terem acesso, no mundo do trabalho
remunerado, a atividades mal-pagas, repetitivas e sem
qualquer perspectiva de realizacao pessoal, o que, no
caso das chefes de familia, seria acentuado pela
auséncia masculina9.
Fora do perimetro carioca, outras pesquisas,
ainda que focalizando diferentes aspectos e corn
distintos matizes teOricos, indicavam, grosso modo, que
a aceitacao do trabalho feminino fora de casa, tanto
pelos homens como pelas mulheres, seria uma conseq0öncia da pobreza e dependente das alternativas
oferecidas pelo mercado de trabalho'°. A Identidade
feminina era construida a partir dos papêls reprodutivos
na familia e a taxa de fecundidade mais alto entre os
segmentos populares do que nas camadas módias
urbanas indicava a correspondencia estrutural entre
gènero, classe e valores - ou ideologia.
verdade que escudos mais recentes tern detectado mudancas nas relacOes de gènero tambêm entre
os segmentos populares; contudo, ha distintos interpretag 6- es sobre o que essas mudancas vèrn significando
quanto aos valores dos individuos envolvidos. Ou seja,
discute-se em que medida as transformacOes na familia
e nas praticas de gènero - chefia feminina, instabilidade
conjugal, pluralidade de formal familiares, participacdo
da mulher na forca de trabalho, controle da fecundidade
etc. - implicariam ou ndio transformacOes nos valores,
ou, falando de outra maneira, em algum tlpo de Incorporacdo do individualismo por parte dos segmentos
populares. Trata-se de uma discussao sobre como
processos de modernizacdo e valores considerados
prOprios da modernidade seio vivenciados, apropriados
e traduzidos por diferentes individuos em contextos
sOcio-culturais especificos.
Para Giffin", por exemplo, embora no inicio da
decada de 90 jd exista alguma versa° da ideologia
feminista circulando na sociedade brasileira, a participacdo da mulher de baixa renda na esfera pOblica do
trabalho e o controle da fecundidade nä° constitulriam
fenOmenos impulsionados a partir de opcOes, aspiracOes ou preferancias ideolOgicas. Representariam,
sobretudo, requisitos para a sobrevivència da unidade
familiar, fato que se refletiria na aceitacao, por parte
dos homens, do controle da fecundidade e do trabalho
extra-dornêstico da mulher. Em perspectiva semelhante,
para Goldani 12 , transformacOes nos padr6es familiares e
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de genet° nao poderiam ser generalizadas como
resultado de "modernidade", racionalidade e crescente
opcdo individual, pois isso seria pertinente apenas para
certos grupos familiares ou individuos que de fato teriam
°pct.- es em nossa sociedade. Para outros, tais transformacOes resultariam justamente dos custos socials do
processo de mudancas nos padraes sOcio-politico e
econOrnico nacional, que estariam determinando a
falta de opcaes.
De outra perspectiva, poderiamos identificar
autores que dao major Onfase as implicacaes simbOlicas
e culturais mais gerais que acompanham os processos
estruturais. E o caso de Faria' 3, ao analisar a queda da
fecundidade no Brasil como resultante de processos de
mudanca institucional - politicas de crêclito ao consumidor, de telecomunicacaes, de previdöncia social e
saCide - que teriam acelerado processos de mudanca
socio-cultural. Em direcao semelhante, o trabalho de
Oliveira", embora apontando as diferencas sociais que
os processos estruturais possuem para os distintos grupos
da sociedade brasileira, ressalta sua relevancia para a
condicao feminina. Reconhece, por exemplo, a dificuldade de sobrevivència das familias sem provedor
masculino, mas assinala que a possibilidade de sobreviv6 ncia da mulher sem a figura de urn marido amplia-se
tambern pela expansao das possibilidades de emprego
feminino e possibilita a afirmacao de indepenclència
individual. A participacao da mulher no mercado de
trabalho implica, entre outras coisas, que a mulher possa
pensar-se como capaz de enfrentar o mundo externo
sem a mediacao do pai, marido ou filhos adultos.
Envolveria tambern a possibilidade da mulher identificar
ou construir nUcleos de interesse e sociabilidade apoiados em outros vinculos que rid() so o conjugal.
Corn efeito, embora a participacc5o da mulher de
baixa renda na esfera piiblica do trabalho e o controle
da fecundidade constituam requisitos para a sobrevivéncia familiar, inclusive como parte dos custos socials
que o processo de modernizacao brasileiro vem implicando para os segmentos de baixa renda, do ponto de
vista de uma teoria sobre como e em que sentido
mudancas culturais se produzem, é preciso diferenciar
duos lOgicas simultaneas do ponto de vista do sujeito,
todavia possiveis de serem pensadas como distintas
pelo discurso teOrico: a primeira seria aquela que
envolveria algum tipo de reproducdo de valores e
comportamentos fundada em determinada tradicao; a
segunda, a que implicaria a producao de novos valores
e comportamentos, ou seja, rompimento corn a tradi°do. Alêm do reconhecimento das particularidades e
permanèncias, é importante procurar entender tambêm

de que maneira individuos de segmentos populares
v6m-se incorporando aos processos de modernizwao,
conseguindo acesso as esferas institucionais que garantern direitos universals e reconstruindo valores e comportamentos dentro do marco geral que tipifica a idela de
modernidade.
Conexties e simultaneidades

15 LECHNER. A Modernidade
e a Modernizacão sdo
Compativels? 0 desafio da
democracia latInoamericana. Lua Nova, n° 21,
set. 1990. Lochner distingue
entre modernizactio como
processos de expansdo da
racionalidade instrumental
englobando industrializacelo
e urbanizactio, e
modernidade como
processos de expansdo de
normatividade implicando
acesso universal a direitos
civis, politicos e sociais.

Reconhecer que o individualismo expandiu-se
para alem dos segmentos mOdios urbanos - ou seja,
para o universo das camadas populares - nao significa
ressuscitar a teoria da modernizwao e afirmar que,
intrinsecos aos processos de industrializwao e urbanizacap, valores individualistas e modernos acabam sendo
incorporados pelos segmentos tradicionais. Os impasses
das concepcães desenvolvimentistas, quer como
political, quer como teorias ancoradas em distintas
traducaes dos modelos estrutural-funcionalistas, ja foram
exaustivamente criticados por diferentes vertentes do
pOs-estruturalismo, que mostraram os limites das visaes
teleolagicas do desenvolvimento social e das categorias universalizantes, reiterando a importancia de se
contextualizar significados. FenOmenos como mulheres
chefes de familia, instabilidade conjugal, trabalho
feminino fora de casa, certamente töm significados
especIficos para distintos segmentos socials e individuos;
no entanto, nao necessariamente.
Mudancas culturais fazem parte de processos
sOcio-econamicos, politicos e institucionais que afetam
os segmentos de forma diversa. Todavia a mudanca,
alem de diferenciwao, pode conformar similaridades,
ainda que tangenciais, a medida que produz novos
universos comuns. Dos processos de modernizacao
emergem novos contextos pratico-simbOlicos, nos quais
os atores sociais interagem, disputam e compartilham
situacaes, trocam 'dabs, emocaes, sentimentos, discursos, numa circulacao permanente de valores, ideias,
imagens. Da perspectiva do sujeito, a participacao em
distintos contextos e jogos discursivos implica simultaneamente em producao de similaridade e diferenca, pois
ele atua em novos universos comuns, dos quais, ao
mesmo tempo, se diferencia. Sobretudo na cena
urbana, ele Loma parte simultaneamente de mundos
diferentes que, no entanto, se interpenetram.
Discutindo ate que ponto a modernizwao e a
modernidade seriam compativeis na America Latina,
Lechner15 observou que, hoje, as camadas populares
sao marginais, nao por seus valores ou aspiracaes, mas
em relwao ao processo de modernizwao, que é
incapaz de integra-las devido ao desemprego estrutural.
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Ja ndo se trataria mais do "antigo dualismo tradicionalmoderno, onde o setor tradicional tinha uma vida
parte do setor moderno. Hoje em dia, os setores excluidos compartilham do 'modo de vida' moderno"16.
Embora esta afirmacdo deva ser contextualizada
ao se falar de urn pais corn as dimensOes e a diversidade socio-cultural do Brasil, Lechner toca em urn ponto
crucial para se entender o cardter das mudancas de
valores que vém ocorrendo entre certos segmentos
urbanos nestas 0Itimas decadas do nosso sóculo, pois, se
urn dos lados do mundo globalizado é a homogeneizactio
de certos estilos e habitos de consumo, urn outro lado é
justamente seu oposto: desigualdade, diferenca,
pluralidade. Falando do transculturalismo, Marcus17
lembra que o fato de o mundo estar se tornando mais
integrado ndo produz uma totalidade mais facilmente
compreensivel, mas uma crescente diversidade de
conexOes entre fenOmenos que antes eram considerados disparatados e pertencentes a mundos separados.
Certamente ndo se pode falar de transculturalismo
em relacdo aos mundos simbOlicos que coexistem em
uma cidade como o Rio de Janeiro, mas sim em pluralismo
e diferenca. Aqui, trcrta-se de conexOes e simultaneidades
entre distintos valores e prOticas, entre mundos simbOlicos,
institucionais e normativos que, longe de se terem tornado universais, convivem dentro de uma mesma ordem
nacional. Ndo estamos diante, porOm, apenas da
coexistência, dentro da mesma nacdo, de dois ou mais
mundos sociais ou simbdicos, mas de varios mundos
inseridos em urn mesmo segmento social, dentro de urn
mesmo sujeito. Como observa Laclau 18, o sujeito ndo
uma fonte que fornece urn significado coerente e
totalizador ao mundo, ndo é uma entidade unificada e
homogOnea, mas conforma uma pluralidade, dependente das varias posicOes que ocupa, ao se constituir como
individuo, no Ombito de varias formacOes discursivas.
Uma vez que, para o vocabularlo clentifico herdado da
tradicdo classica, de linhagem positivista e estrutural, urn
conceito deveria representar ou corresponder a uma
dada realidade, esta ambival6ncia se coloca como urn
problema para esta tradicdo e, ao mesmo tempo, aponta
para o surgimento de uma outra condicao discursiva.
Ate o final dos anos 80, nos discursos das ciéncias
sociais brasileiras, os limites da utilizacdo das categorias
universalistas e duals para analisar realidades diferenciadas e que passam por rapida transformacdo social
configuravam-se mais como uma esp6cie de cri'tica
"interna", decorrente dos problemas encontrados na
interpretacdo das relacOes sociais, contudo ainda
dentro de urn mesmo paradigma explicativo. NocOes
como diferenca, simultaneidade, ambigOidade, contin-
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gencia, mesmo que utilizadas, ndo haviam se firmado
como parte de urn novo discurso, alternativo tanto as
correntes estruturalistas - em suas vertentes funcionalista
e marxista - quanto a uma leftura classica do interacionismo
e das teorias da acdo social. Tambêm era mais aceita a
associacdo quase que direta entre identidade e papeis,
embora incongruencias fossem ressaltadas.
E significativo que urn dos primeiros trabalhos
analisando a relacdo entre subjetividade e individualismo e suas ambigOidades entre as camadas medias
tenha vindo da PsicanOlise19, em abordagem que
incorporava o referencial das ciências sociais. Apontando, a partir do conceito de desmapeamento, a convivencia do "tradicional" e do "moderno" entre individuos
pertencentes a segmentos mêdios urbanos, Figueira
tocava na ideia pOs-moderna de simultaneidade20 - no
interior do sujeito - sem chamO-la desse modo.
Do lado da Antropologia urbana, Gilberto Velho21
falava da fragmentacdo em relacdo a papais que
marcava a identidade e causava sofrimento em individuos desse mesmo grupo. Porêm, se a fragmentacdo e
a convivéncia entre passado e presente JO eram detectadas entre os segmentos "modernos" das camadas
medias, talvez ate porque fosse entre eles que as
mudancas estivessem sendo mais sentidas - e estudadas
-, nem por isso as camadas populares permaneceram 0
margem de processos que envolviam significativas
transformacOes culturais.
Mais recentemente, na decada de 90, alguns
autores Vern levantando distintos aspectos da problemOtica do simbólico e identificando impasses teOricometodolOgicos herdados do referencial clOssico, realista
e objetivista das cienclas socials, enfatizando a narrativa, o texto e os possiveis e mUltiplos conteildos e matizes
que estes recebem nos contextos interacionais. Particularmente no Rio de Janeiro, alguns trabalhos devem ser
citados pela reflexdo teOrica que fazem sobre as
possibilidades nesse campo. Soares 22, que toma narrativas como material empiric°, prop6e a ruptura de
barreiras disciplinares e a construcdo do objeto socio1Ogico corn metodos e teorias do campo dos estudos
literarios, acentuando a necessidade de se levar "em
conta que a pluralidade das vozes habita urn 0nico
discurso". Outra autora é Mendes de Almeida 23, que
fundamentada na prOpria experiencia empirica, discute
a dificuldade de se apreender o objeto subjetividade
pelo pesquisador. Seu ponto de partida é urn artigo
pioneiro de Otavio Velho 24, onde ele identifica a crise do
conceito de representacdo como uma tendencia da
epoca e ressalta a nocdo de texto em contraposicdo
de contexto, ainda que esse ndo perca sua importain-
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cia. Nessa mesma perspectiva, ela ye o conceito de
representacao como limitado para escutar o conteirdo
dos discursos, deixando de atentar para "quem fala" no
sujeito, pois "simplificador" e "aplainador" de imagens
socialmente construidas e compartilhadas.
A meu ver, esta procura de caminhos alternativos
inclui-se em movimento mais amplo no sentido daquilo
que Boaventura dos Santos25 vem chamando de
"transicao paradigmatica". Um processo de "redescricao",
como diria Rorty 26, fundado em uma atitude antiessencialista: o fato de estarmos tentando construir
novos conceitos, urn outro vocabulario, nao quer
absolutamente dizer que seja esse o vocabulório mais
proximo da verdade ou o mais objetivo. Apenas indica
que agora estamos falando de maneira diferente.
Embora eu considere crucial a nocao de texto,
reitero, para minha prOpria analise, a importancia do
contexto sociolOgico, nao enquanto primado ou dilema
que se coloca como oposicao ao texto, mas como uma
das perspectivas possiveis da qual o pesquisador fala
sobre seu objeto, como uma das dimensaes a serem
levadas em consideracao, dependendo do que se quer
ver, do que se quer falar, de como se consegue falar.
Afinal de contas, tanto texto quanto contexto sao
vocabularios, construcaes do discurso clentifico. Minha
escolha passa por tentar articular os dois. Sendo assim,
vejamos o contexto onde se produzem as subjetividades, as quais analisaremos mais adiante.
Alern de reconfiguracaes normativas e institucionais,
a modernizacao brasileira produziu nao apenas uma
nova pobreza urbana, mas novos valores entre segmentos populares urbanos. Corn a democratizacao, o
crescimento dos movimentos sociais, dos partidos de
esquerda e das campanhas eleitorais, a agenda dos
direitos conseguiu visibilidade politica e social num
momento em que o poder da midia, principalmente o
da televisao, aumentava e difundia, sobretudo pelas
telenovelas, valores e comportamentos associados a uma
idêia ampla e difusa de modernidade, freqUentemente
equacionada corn permissividade. Do ponto de vista
das politicas pUblicas, com todos os obstaculos e
seletividade para sua implementacao, as varias respostas do Estado as demandas do movimento feminista - as
Delegacias Especiais de Atencao a Mulher, os ConseIhos de Direitos das Mulheres, o Programa de Assistencia
Integral a Sairde da Mulher (PAISM) etc. - contribuiram
para a construcao de canais institucionais e simbOlicos
de uma ordem que ampliou as possibilidades de acesso
individual a direitos universals.
0 processo de modernizacdo em nosso pals vem
produzindo inCimeros paradoxos. Como bem observou
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Velho27, no Rio de Janeiro, a desigualdade social
acompanhou-se de urn esvaziamento de conteCidos
culturais, particularmente os eticos, no sistema de
relacaes sociais. As relacaes de patronagem do sistema
tradicional possibilitavam a existência de expectativas
culturais compartilhadas quanto a reciprocidade, o que
teria sido seriamente afetado pela modernizacao.
Corn as devidas proporcaes, essa analise tarnbêm pode ser estendida as praticas e valores de
genera No universo tradicional, a expectativa cultural
era de que os homens provessem suas familias e,
mesmo que as mulheres tivessem que trabalhar fora
para complementar a renda masculina, havia maiores
expectativas mOtuas em relacao aos papais que
deveriam ser cumpridos por coda sexo. Esse referencial
atualizava-se nos distintos segmentos socials e por cada
individuo, mas tratava-se de orientacao normativa em
relacefio a papéis, cuja razao de ser ancorava-se em outro
momento da divisao sexual do trabalho na sociedade
brasileira, e tambórn em diverso contexto sacio-cultural.
As condicaes muito instaveis de vida, casamento
e trabalho num contexto de difuscio do individualismo
nao favorecem a cristalizacao de algo como uma
"Ideologia da domesticidade", eixo de uma identidade
de Onero fixa, exclusivamente referida a esfera privada. Essas circunstancias produzem uma cultura na qual,
em meio a pobreza, as mulheres adquirem condicOes
morais e aceitacao social para sobreviverem sem a
presenca masculina; provavelmente isso, por sue vez,
crier barreiras menores a ausència masculina na manutencao e criacao dos filhos.
Aspiracems e valores de gênero
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A situacdo de pobreza numa sociedade de
consumo nao exclui a existöncia de aspiragOes individualistas ou modernas. A nocao de individuo - enfeixando
valores de privacidade, autonomia, auto-desenvolvimento e igualdade - nao ester ausente do imaginario e
do identidade des mulheres pesquisadas; pelo contrario.
0 projeto, que constitui urn dos referenciais do individuo
e do individualismo, e portant° urn dos eixos daquilo
que seria uma visa° de mundo moderns, tern sido
associado as camadas medias28. Contudo, essa nage*
tipicamente individualists ester presente nos valores e
acaes dessas mulheres; encontra-se entre as que
migraram esperando construir no Rio de Janeiro uma
vida melhor, atualizando-se em suas aspiracaes em
relacao aos filhos e, sobretudo, nas acaes empreendidas para manta-los na escola a fim de que se formem e
tenham alguma profissào.

domestic°. E significativa a fala de uma muiher nascida
em 1937, corn 57 anos no momenta da entrevista,
operdria em uma fdbrica de embalagens de pldstico,
separada. Ela afirmou que nunca precisou trabalhar
para sustentar os filhos enquanto esteve casada,
embora o marido nunca tenha ligado, "importado" que
ela o fizesse: "Nao trabalhava porque nä° tinha grande
necessidade. Depois ai que vim ter meus filho, ai comecei fazer umas coisa. Mas tambOm sempre gostei de
fazer urn servicinho. Lavava roupa para fora para
ganhar urn dinheirinho (...) mas comecei a ralar mesmo
foi quando ele saiu de casa. Ele sempre deu uma
pensOozinha, uma mixaria, quando as crianca era
pequena, nó (...) Mas depois que as crianca cresceu.
Também eu ja nOo corria atrds, porque fui trabalhar,
ne. ?" Perguntada se gostava de trabalhar fora, respondeu: "Eu gosto, sim, gosto de trabalhar. Sempre gostei.
Ndio gosto de ficar parada. Nem em casa; onde fiver
servico eu to. Esses dias eu to de fória, eu tO, oh, doida
por trabalho."
Perguntada por que gostava de trabalhar fora,
respondeu: "Prd ser uma pessoa independente, ne. Eu
pelo menos sou uma pessoa independente. Ganho meu
dinheiro, eu resolvo minhas coisas. Eu acho que é
importante muiher trabalhar."
Na esfera domêstica, no entanto, o mundo que
ela define coma apropriado é o da divisdo sexual do
trabalho: "(...) Servico pra homem eu acho que é coisa
que pega pra eles. Por exemplo, nOs no fogdo (...). Eu
acho. Cada um tern uma opinido. Para homem, nOo é
importante, isso 6 pra nOs. Mas eu acho que é assim. Eu
nOo concordo realmente porque eu acho que servico
de casa 6 mais pra nOs que somos donas-de-casa. Urn
dia que precisar de uma ajuda, o homem ajudar nOo é
nada demais. Mas o servico de cozinha eu acho que é
coisa pra nOs. Ndo? (...) Por causa disso nunca briguei,
ate que al a gente vivia bem, sabe?"
Quanta a gostar de fazer os servicos de casa,
respondeu: "Adoro. Adoro cuidar de casa. lh, sou
parada em servico de casa. Cuidar de limpeza. Essas
coisa 6 comigo mesmo. Lavar, passar, jd fiz muito, nó,
trabalhando coma dornêstica. Trabalhei muito em
Copacabana, Botafogo, all Ludo eu JO trabalhei. Acostumada em ser domástica. Trabalhei muito. Agora, voltei
a trabalhar em firma."
Como classificar os valores de genera dessa
muiher? Eles poderiam ser, ao mesmo tempo tradicionais, dicotOmicos - "servico de casa é mais pro nOs que
somos donas-de-casa", "servico de cozinha eu acho
que 6 coisa pra nOs" - e modemos, uma vez que gosta
de trabalhar fora, "para ser uma pessoa independente".
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ganhar seu dinheiro e resolver suas coisas. Valores que
poderiam ser considerados como pertencentes a
diferentes universos, coexistem sem grande conflito. Por
urn lado, quando se refere ao trabalho remunerado, ela
nao constrOi a oposicdo homem/mulher dando-Ihe
significado normativo, fixo, e valoriza a participacOo da
mulher no mercado de trabalho. Por outro, ao falar do
trabalho domOstico como responsabilidade feminina e
ajuda masculina, que foga() e servico de casa sdo para
mulher como "ajuda" seu discurso torna-se "tradicional".
0 sentido hierOrquico da oposicdo homem/mulher
permanece, mas, do ponto de vista de uma teoria
acerca da mudanca nos valores e na cultura, pode-se
perceber que a hierarquia nao é estOvel e estó passando por transformacaes.
Embora trabalhar fora seja uma necessidade para
o sustento da casa, essa mulher nao vO a vida dom6stica como urn ideal que por si excluiria outras atividades.
Ainda que sob condicOes de trabalho erremuneroc do
ern nada semelhantes aquelas idealizadas nos projetos
profissionais das mulheres de classe media, ela valoriza a
participacdo ern atividades que geram renda como
meio de se afirmar no mundo - o que, ao mesmo tempo
nao a impede de valorizar tambOm as atividades
domOsticas. 0 sujeito pode pensar, falar ou agir de
forma considerada pelo discurso teOrico como "tradicionar diante de determinada situacdo, porem "moderna"
diante de outra. A exigencia de sustentar os filhos pelo
trabalho remunerado coexiste corn a vontade de ser
independente e corn a tradicdo da cultura da domesticidade feminina. Estamos nao apenas diante de
continuidade e ruptura, mas tambOm de convivOncia
de vairios mundos. Nc5o existe urn discurso unificado
segundo urn Cinico referencial quanto ao "Iugar dos
sexos", pois esse referencial Onico - se é que algum dia
existiu - esta hoje ern franca desagregacdo.
A pluralidade de mundos simbOlicos - externos e
infernos - dos quais o sujeito participa transparece nos
discursos, que nao apresentam significados fixos, mas
contextuais. Essa pluralidade traduz-se tambOm enquanto ambivalOncia, nao so em relacdo a papOis, mas
tambem aos valores, os quais nao sdo apenas "Incorporados" pelos sujeitos nos processos de socializactio e
"reproduzidos" socialmente. Cada indivicluo estabelece
relacOes singulares corn os valores, inclusive os de
gOnero. Se aceitarmos que, na sociedade pOs-moderna, os indivicluos experimentam corn a identidade),
devemos levar em conta os contextos relacionais, pois
essa experimentacdo se clá de forma diferenciada,
segundo a individualidade, a situacdo de vida e as
posicOes nas formacOes discursivas. Nas próticas cotidia-
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nas, percepcOes e valores tais como construidos pelos
discursos dos sujeitos a urn determinado momento e
apreendidos e definidos pelo discurso cientifico como
pertencendo ao dominio do tradicional, podem recoratuirse enquanto modernas sob outras situacaes e interacaes discursivas.
Certamente, entre os segmentos módios urbanos,
as mulheres podem experimentar muito mais corn sua
identidade do que entre os segmentos populares, mas
estes nao vivem a parte das circunstanclas histaricas
que implicaram flexibilizacao das identidades 31 . Tamben, entre as mulheres de baixa renda e educacao, a
identidade tornou-se mais plastica e aberta. Para essas,
seguramente, as atividades que oferecem alguma
possibilidade de major controle sobre a prOpria vida e
certo sentido de "independ6ncia", nä° sao as mesmas
que as mulheres de classe media consideram como Ihes
propiciando "autonomia". Alêm disso, mais do que o
controle sobre o prOprio comportamento, independència adquire outros significados para as mulheres de
baixa renda. Urn deles é o de livrar-se de urn marido
alcoalatra ou violento. Outro é o de poder comprar as
coisas desejadas sem precisar do dinheiro do marido,
que ja é curto; ou, entao, sustentar a familia sem a
contribuicao de urn pal ausente.
A instabilidade das uniaes é grande - principalmente entre as mais jovens - e nao ha, nesse ambito,
grandes coercaes morals sobre homens ou mulheres. A
major liberdade pessoal - sobretudo dos comportamentos masculinos - corresponde tambêm major iniqUidade
de genera, cam aumento da gravidez na adolescéncia
e ausOncia masculina na criacao dos filhos. E comum a
atitude de nao reivindicacao da participacao dos pais
na manutencao dos filhos traduzir-se na frase "nä°
quero nada dele".
A necessidade da mulher tomar decisaes para
poder manter a familia coloca em xeque e limita
concretamente as possibilidades de construcao de uma
auto-imagem de dependOncia enquanto algo prOprio
de uma natureza feminina. Embora em certos casos de
separacaes os filhos fiquem corn a familia do pai, em
geral sac) as maes quern passam a arcar corn a major,
senao inteira, responsabilidade quanta a sua criacao. 0
mais freqUente é que o homem "largue" a mulher apas
arranjar outra, embora tambêm ocorra que a mulher
"'argue" o homem, abandonando a casa ou mandando-o embora par ser mulherengo, beber, ser violento e/
ou nao sustentar a casa. Apesar do controle que os
homens costumam exercer sobre a pessoa fisica de suas
mulheres durante o casamento, elas tambern tomam a
iniciativa de desfazer-se de uniaes insatisfatarias.

A dimensdo privada da vida costuma ser definida
como feminina e como "prisdo" e "rotina", o que por
sua vez associa-se a casamento e filhos; o mundo
masculino permanece associado ao "trabalhar fora" e
"colocar dinheiro em casa" e, do ponto de vista dos
comportamentos e da sociabilidade, a "farra" e
"gandaia", a "rua" e a "liberdade". Fica entdo patente,
em vdrios casos, a incongruancia entre praticas e
representacOes, pois muitos homens - maridos e exmaridos ou companheiros - sdo desempregados ocasionais ou cr6nicos, muitas vezes devido a alcoolismo ou
doenca - e ndo contribuem economicamente para a
manutencdo da familia. Em determinados momentos, o
casamento pode ser sentido como prisdo; todavia, em
outros, coma proporcionando seguranca - num contexto de dificuldade econ6mica e social. Alern dos limitados recursos econOmicos e oportunidades para lazer,
algumas afirmam que quase ndo saem porque os
maridos ndo permitem, exercendo grande controle
sobre seus passos. Nesse context°, a igreja - geralmente
evang6lica - é nicho de sociabilidade e vida pirblica
que proporciona mais seguranca.
Uma mulher de 32 anos, trOs filhas de urn primeiro
marido e gravida do atual, que trabalha como seguranca em uma firma, diz que é melhor ser homem do que
mulher, "porque homem (...) sal, vai pra gandaia. Mu!her
net°. Mu!her fica presa dentro de casa, ndo pode sair.
Tem que fazer o servico de casa pra quando chegar
ndo brigar (...) se sair, quando chega tem briga, entdo é
melhor ficar dentro de casa (...) se eu sair daqui a ali,
quer saber onde eu fui, corn quem eu tava, corn quern
tava conversando, quem é aquele homem, quem
aquela mulher, o que que ela tava falando. Quer saber
de tudo. Por isso que eu nem saio".
Mas ela afirma que estar em casa agOra é
"melhor do que tava na rua fazendo bagunca, saindo
com gente que ndo prestava. lh, pintava os canecos...
Agora ndo, agora to mais sossegada. Ndo saio... pra
mim essa vida td muito boa. Quando perguntada quem
manda em casa, ela responde: "Ele que manda (...) ele
que paga o aluguel (...) Acho que é o homem que
manda. Ah, a gente manda quando a coisa é da gente
e eles vOrn morar com a gente, né, na nossa casa. Ai a
casa sendo da gente, of a gente manda. Agora, sendo
eles que paga o aluguel, al eles 6 que manda. Ndo 6
eles que manda? 0 dinheiro sai do bolso dele, suor dele:
entdo é ele que manda. SO falo quando a coisa
errada, eu fico injuriada, al eu falo..."
Para essa mulher, casa 6 prisdo e casamento é
controle e, por isso, é melhor ser homem do que mulher.
Ao mesmo tempo afirma que, agora, em casa, ester
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melhor do que antes, na rua, "fazendo bagunca”,
"pintando os canecos". E, apesar de ser vigiada e ntio
sair, diz preferir a vida atual. Urn dos lados da liberdade
tambórn pode ser inseguranca e, hoje, ela preza a
seguranca que conseguiu corn o casamento. Seu
discurso ndo naturaliza as definicOes e atribuicOes de
homens e mulheres, mas sim reconhece relacOes de
poder. Embora diga que é o homem quern manda,
afirma ern seguida que "a gente manda quando a
casa é da gente, quando eles vöm morar corn a gente,
al a gente manda". Ou seja, ela tambOm esta dizendo
que o poder se exerce pelo fato de se deter ou nOo
recursos econ6micos, melos de garantir a sobrevivencia.
Para ela, essa é uma condicdo importante, pois foi
quern criou, apenas corn a ajuda da Irma, as tres filhas
do primeiro marido, de quem nOo sabe mats, pots
"sumiu”. Ao afirmar que as mulheres mandam quando
detém recursos, seu discurso ndo define a condigdo da
mulher como naturalmente dependente dos homens e
tampouco apresenta uma visOo dicotOmica sobre o
lugar moralmente apropriado para homens e mulheres.
A hierarquia nä() é naturalizada por essa mulher, mas
vista como derivada de uma situacdo circunstancial.
Os valores de genero ndo sdo justificados por
discursos dicotOmicos de forma socialmente generalizada - e isso significa mudanca. Esse é urn dos sentidos
dados por Giddens32 a idela de reflexividade, central
num mundo marcado por abertura e contingöncia:
como prOprio da modernidade, as tradicOes - inclusive
as de gdnero - so persistem a medida ern que conseguem ser submetidas a justificativa pelo discurso,
podendo entrar ern didlogo aberto ndo apenas corn
outras tradicOes, mas corn modos alternativos de fazer
as coisas.
Valores e identidades sift() permanentemente
construidos e transformados pela subjetividade individual em distintas cenas, situacOes, interacoes. Ao mesmo
tempo, os sujeitos inserem-se ern processos sOcioculturais mais amplos que ocorrem simultaneamente ern
esferas nas quais eles podem ou ndo atuar, porem das
quais tambêm sOo parte. E esta a pertinência propriamente histOrica e sociológica da analise.
Num mundo cada vez mais heteromorfo, ainda
que valores tradicionais ndo tenham desaparecido, o
decisivamente, ultrapassou as fronteiras
das camadas mêdias urbanas, penetrando num universo onde a convivëncia corn o moderno é tanto mais
paradoxal porque aquilo a que essas mulheres aspiram
é vivido ao mesmo tempo enquanto falta - em relacdo
a consumo e a direitos. Espectadoras de uma festa da
qual foram barradas, mas que gostariam de que pelo

menos seus filhos pudessem entrar, participantes de uma
pluralidade de mundos praticos e simbOlicos - como
empregadas domesticas, donas-de-casa, trabalhadoras
em empresas, pUblico de programas de televisao, alvo
de campanhas eleitorais, movimentos socials, programas governamentais, numa vida social marcada por
fragmentacao, instabilidade e incerteza, por hierarquia
e individualismo, sua visa° de mundo e seus valores de
genero ja nao Sao os mesmos das mulheres pobres do
Rio de Janeiro de duas decadas atras.
Em uma epoca que assiste a modificaceles tao
radicals nas relacaes espaco/ tempo e em que o poder
da informacdo atinge instantanea e indiscriminadamente
indivicluos que, no contexto especifico do Rio de Janeiro, convivem em um mesmo mundo sob situagOes de
vida e condicdoes individuals tao desiguais, tradicional e
moderno ja nao constituem mundos a parte, mas
simultaneos, tanto do ponto de vista das relacOes socials
quanto do sujeito.
Estamos diante de novos contextos e novos
discursos - no senso comum e nas ciencias. nesse
sentido que as categorias dualistas colocam-se como
cada vez menos adequadas para se pensar essa
condicao contemporânea, ate porque foram produzidas em um contexto histOrico e teOrico no qual contrapunham-se enquanto panes de realidades excludentes
entre si, onde o moderno significaria oposicao e superacdo do tradicional. Seria preciso um novo vocabuldrio
para se falar sobre a condicao atual dessas mulheres,
que participarn simultaneamente de um mundo onde o
cotidiano marcado pela pobreza, exclusao e ausencia
de direitos nao deixa de ser interpenetrado por aspiracOes e valores modernos.

