Resenhas I

Como recuperar o atraso?
Discriminactio Positiva - AcOes
Afirmativas: em busca da igualdade,
LIGOCKI, Male) SimOes e LIBARDONI,
Marlene (org.).
Sdo Paulo: CFEMEA/ELAS, 1996.
A organizacdo social de gênero corn primazia masculina e, por conseguinte, corn
inferiorizacOo das mulheres, data de °proximodamente sels milénios. Embora a dominacdo
dos homens tenha variado de grau e forma no
espaco e no tempo, subsiste nos dins atuais. Ate
a decada de 1960 os papais que a sociedade
atribuia a homens e mulheres eram opostos e
apresentavam pouca flexibilidade. Corn o nascimento do feminism° contemporôneo no segundo lustro do decenio mencionado, muitas
mulheres passaram a encarar a vida corn mais
agressividade e, portanto, a competir mais bravamente por funcOes ate entdo consideradas
exclusivamente masculinas. Assim, a partir da
decada de 1970, o mercado de trabalho de
muitos poises ocidentais passou a receber contingentes femininos crescentemente mais numerosos. Feministas reivindicavam/reivindicam
ernes afirmativas (ou awes positivas), ou seja,
politicos pOblicas que permitissem/permitam as
mulheres penetrar ern certos campos de atividades e ganharterreno ern varies dimensOes da
vida num ritmo mais elevado do que aquele que
vinha ocorrendo.
Desta forma, os Estados Unidos tern uma
prOtica de ernes afirmativas de cerca de tres
decadas. Elas permitiram a mulheres, negros e
hispanos ter acesso a universidades, quer como
estudantes, quer como docentes, a postos de
trabalho mais bem remunerados e mais bem
conceituados, ao campo da elegibilidade de
facto

para cargos legislativos e executivos etc..

No Brasil, o PT estabeleceu 30% como cota

de participacdo de mulheres em seus cargos
diretivos. A deputada federal Marta Suplicy
conseguiu fazer aprovar urn projeto de lei estabelecendo cota de 20% de candidaturas femininasnas Oltimas eleicOes municipals. E verdade
que a deputada propOs 30% e so se conseguiu
aprovar 20% e tambern é verdade que sua
proposta previa o cOlculo por dentro, tendo
acabado prevalecendo o cOlculo por fora. Isto
6, a deputada propOsque as mulheres representassem 20% do total de candidatos, tendo funcionado, entretanto, o cOlculo por fora: as mulheres representaram 20% dos candidatos masculinos. Isto significa uma perda de 2,5%, tendo as
mulheres comparecido corn 17,5% das condidaturas as eleicOes municipals de 1996. Desta
sorte, os 30% iniciais ficaram reduzidos a pouco
mats de a metade. Mesmo assim, o pais experimentou urn avanco notOvel no nOrnero de
vereadoras e prefeitas.
0 livro Discriminacti o Positive - AcOes Afirmotives:ern busca da igualdade, publicado por
CFEMEA/ELAS em 1996, constitui texto bOsico
pare os que se interessam por conhecer disposifives legais que, existentes em vOrios poises europeus, tern auxiliado mulheres a galgar posicOes
maisvalorizadas. Efetivamente, o artigo de Paola
Cappellin, alern de explicar conceitos, apresenta apreclOvel levantamento de medidas pUblicas no sentido de facilitar para as mulheres a
transposicdo de barreirassociaisna reformulactio
da atual organizacdo social de gènero em direcOo a menor desigualdade em relabel° aos
homens.
Mar° SimOes Lopes Ligocki fez importante
estudo comparado da legIslacdo laboral de
diversos poises das Americas, da Europa e ate
do Oriente. A igualdade de oportunldades é
examinada através de muitos programas. Tratase, pois, de texto Otil ndo apenas para quern
deseja conhecer este fen6meno, mas tambem
para os que tern intencdo de intervir na realidade social brasileira.
Roberto BOcaCci0 Piscitelli esCrutlna projetos de lei da Deputada Rita Camata e, como

economista, aprecia o impacto econOmicofinanceiro dos incentivos fiscais que estabelecem. Vale a pena conhecer este impacto, assim
como saber como trabalha o legislative.
Cristina Bruschini, mais uma vez, ilumina
com tabelas e andlises a compreensào dos
movimentos das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, na decada del980, comparando duos regiOes: Nordeste e Sudeste.
0 livro contern, ainda, pronunciamentos
de participantes do SeminOrio A Mulher no Mun-

do do Trabalho: em busca do igualdade, realizado em Brasilia, em 1996.
Trata-se de leitura agradável e de uma
referencia para consultas, que poderdo resultar
em transformacOes positivas ndo apenas para
mulheres, como tambem para outras categorias igualmente subalternizadas.

HELEIETH I. B. SAFFIOTI •

Um enfoque inovador
0 Salado do Liberdade: profissdo e maternidade, negociaVies para uma igualdade na
diferenga.
ARDAILLON, Danielle.
Sifio Paulo: Annablume, 1997,
0 livro de Danielle Ardaillon é urn born
exemplo para aqueles que estdo dando seus
primeiros passos no caminho do pesquisa, no
sentido de aprender como se faz. 0 livro reproduz tal qual sua dissertacdo de mestrado. A
escrita na primeira pessoa, marcada per urn torn
pessoal - incomum na literatura academica - 6
o estilo prOprio da autora, que mantOm urn
diOlogo constante coma bibliografia que utiliza,
com as suas entrevistadas e corn o leitor.
Organizado em cinco capitulos, o primeiro
explica as raz6es do pesquisa, contextualizando
a elaboractio das hipOteses a partir do processo
de mudangas estruturais na posicdo das mulheres no sociedade brasileira, que se revelaram
tanto no crescimento do taxa de participacdo
do mulheres no mercado de trabalho como nas
transformacOes ocorridas no campo do reproducdo, per exemplo a drOstica queda do taxa
de fecundidade. Essas mudancas despertaram
na autora o interesse em verificar se tambOm as
tradicionais divisOes sexuais das tarefas no ambiente domestic° teriam side afetadas, uma vez
que o salad° feminino, muitas vezes, ntio 6 considerado fundamental para o orcamento do-

mestico e grande parte das tarefas domOsticas
acabam sendo delegadas a outras mulheres.
Sua pesquisa privilegia as mulheres de classe media, que trabalham fora de cases e corn
pelo menos urn filho. Justifica a escolha deste
segmento social pelo "discurso modemoso" que
reivindica dessas mulheres eficiencia e sucesso,
tanto no mercado de trabalho como na vida
pessoal e familiar, colocando como desafio a
conciliacdo do trabalho, do desejo de ser independente, com as exigencias de constituir familia, educar filhos, e o compromisso de construcdo de uma vida em comum corn o parceiro.
Entre as dezesseis entrevistadas, hO quatro
mulheres negras. Cuidado que valorizes sua pesquisa, especialmente pela ausencia de estudos
que focalizem mulheres negras de camadas
medias e com nivel de escolaridade superior.
No segundo capitulo, as entrevistadas falam sobre suas relacOes corn o trabalho e aqui
surgem as primeiras pistas que levam o leitor a
compreender o titulo do livro. 0 trabalho é visto
per essas mulheres como "essencial" para o seu
desenvolvimento pessoal, tambern para a relacoo conjugal e para a rends familiar, mas 6
principalmente valorizado per ser distinto do
trabalho dornestico. 0 salOrio ganho pode ndo
ser suficiente para garantir a independencia
financeira, mas ele 6 a ponte que poderia estabelecer a igualdade entre homens e mulheres;
afinal, se ambosganham, ambos deveriam dividir as atribuicOes domesticas. 0 dinheiro permite
a individualizacao, ao tornar a pessoa responsdvel per si mesma; no case destas mulheres, abre
espaco para questionamentos em torno da lOgica que estrutura as relacOes entre os casais, o
que ndo necessariamente significa mudancas

concretas no cotidiano. 0 dinheiro ganha no
estudo de Ardaillon urn enfoque inovador, ao
destacar o valor simbalico que o "ganhar o
prOprio dinheiro" promove, net() se restringindo,
como em outros estudos, a renda ou ao salario.
Essas mulheres, profissionais e metes, organizam seu cotidiano entre o trabalho remunerado e a rotina domestica. Diante das dificulda des
em articular dois territarios corn exigOnclas distintas, buscam solucoes no use de novas
tecnologias, como, por exemplo, o congelamento de alimentos, para poupar tempo.
Ardaillon nos fala disso no terceiro capitulo, entremeando com explIcacaes de uma ex-professora de congelamento. Embora esse recurso
nao promova nenhuma alteracao nos papeis
de gènero, permite ao menos aliviar essas mulheres da rotina diaria de correr ao supermercado e pensar no que fazer para alimentar a
familia, ou aliviar a empregada domestica para
que possa se dedicar mais aos filhos, tranqUilizando a moo que trabalha fora.
Ah, a maternidadel Mais urn papel entre
outros para serem vividos? Nao para a autora,
que examina no quarto capitulo as dimensOes
que essa "inter-relacao dinâmica de individuo
para indivicluo apresenta na vida domêstica".
Afinal, ser mete é a realizacao, mas é tambern o
que desnorteia. 0 modelo cultural de maternidade, aquele de dedicacao integral aos filhose
casa, é fonte de angastia porque nc5o se
adequa as aspiracaes das mulheres e d rotina
do trabalho profissional. Ao neio romperem corn
a responsabilidade exclusiva pelas tarefas domesticas e pelos cuidados corn os filhos - embora possam amenizar essas atribuicaes corn a
ajuda de empregados domesticos essas mulheres revelam, como a prOpria autora diz, a
ambigOidade entre os valores que ostentam e
os comportamentos que assumem. Se essas
mulheres conquistaram seu espaco no ambito
pUblico, com di reitos e deveres iguais a todos os
individuos, o mesmo net° podemos dizer do do-

mink) privado. Aqui, como Ardaillon destaca, os
"dlreitos e deveres sac) Ludo menos iguais agueles dos inclividuos masculinos corn os quaffs elas
dividem suas vidas afetivas e sexuais" (p.147).
Essa constatacao inspira, no quinto capftulo, as criticas da autora ao individualismo e
repressdo do contrato sexual, e suas reflexOes
tearicas so bre os conceitos de diferenca e autonomia, e de igualdade e liberdade, a partir dos
argumentos de Carole Pateman' . Este capitulo
explora as concepcOes dessa autora e alerta
para a armadilha no qual a igualdade jurfdlca
pode nos enredar, camuflando a desigualdade
social e a privada.
Contudo, ha uma questa() que deixo para
ser avaliada pelos leitores. Os argumentos apresentados neste Ultimo capitulo parecem enfatizar
a subordinacdo das mulheres como algo dado,
e que poderfamos interpretar como uma
unilateralidade nas relacOes entre homens e
mulheres. Ora, mesmo sendo os contratos (de
emprego, de casamento, de prostituicao) elaborados por uma maioria masculina, e que presumem o consentimento, como Ardaillon mesmo observa, esses contratos pressupdiem tambOm a possibilidade de rompimentos, de resistências, de redefinicao dos critOrios. As mulheres, profissionais, mores, andinimasneste livro, sao
as vozes ativas dessa possibilidade, cujo cotidiano 6 permeado por pequenas rupturas.
E preciso salientar que o livro de Danielle
Ardaillon e as questeies que suscita fazem acreditar na importancia e no necessidade de pesquisas sobre o domfnio privado, principalmente
porque, passados dez anos após as falas dessas
mulheres, a desigualdade de genero 6 ainda
urn fantasma a ser exorclzado.
' PATEMAN, Carole. The Sexual Contract. Stanford:
Stanford University Press, 1988. (Existe edicdo ern
portuguOs pela Paz e Terra.)
SANDRA RIDENTI ■

A canonizacdo do margem nos estudos
literdrios
Travessia: revista de literatura n°. 29/30.
Generos ex/cOntricos
Florianapolis: Editora da UFSC, 1994, 352p.

Nos departamentos de literatura a palavra
genera hoje, é fortemente vinculada aosg6neros Rent:dose nao aos estudos das relacOes entre
os sexos. E verdade que nos 0Itimos dez anos
algo mudou. Esse algo a slnalizado na edictio do
revistaTravessia, dedicada "literaturafora-da-lei".
0 tema desse nürnero especial de Trovesslae"géneros ex/c6ntricos", que na publicacdo
fol subdMdido em cinco tens: a margem do cOnone, a margem do gènero, a margem da lei, a
margem do percurso e a margem do disciplina.
Travessia sempre foi uma publicactio voltada para os estudos literOrios. Neste nOrnero, no
entanto, a editors Ana Luiza Andrade afirma
que a "validade" do literatura esta vencida.
Ponderemos: ao contrario dos produtos dos supermercados, a "validade" do literatura nao
pode ser mensurada e muito menos pelas 0Itimas tendöncias do critics e da academia norteamericana. Crelo que a literatura (seja ela forada-lei ou ndo)se encontra em algum lugar muito
alOrn do discussào sociolOgica ou psicanalitica
proposta pelos novos estudos, pois sua vitalidade estO na condicdo de obra de arte e de
campo de estudo fOrtil para as diversas disciplinas que nos 0Itimos anos vem, com efici6ncia e
pertinOncia, fazendo leituras dos textos literOrios.
J6 o que é literario sempre fol polOrnico desde o
dia em que se inventou a Ciência do Literatura.
0 que se passa no mein acad6rnico, no entanto, é uma necessidade de alargar o campo dos
estudos literarios, tornando parte destes outros
discursos e perspectives de analise critica.
Dentre as diversas tend6nclas de andise
do literatura, a que vem ganhando primazia na
academia norte-americana, como ilustra a professors Heidrun Krieger Olinto em seu artigo Estratóglas de Canonizacdo nas Letras, sac) os
Estudos Culturais. Para Frederic Jameson, nos
Estudos Culturais os intelectuais soem de sua torre
de marfim ao realizar uma alianca entre a cultu-

ra de rua, a cultura dos movimentos sociais e a
cultura académica. Nos Estados Unidos, essa nova
forma de conceber uma antropologia cultural
ganhou vOrios adeptos e urn problema, como
nos mostra Heidrun: uma enxurrada de textos e
macs textos, cuja qualldade deixa a desejar.
Nos dois primeiros ensaios de Travessia,
John Beverley, professor do Indiana University, e
Heidrun K. Olinto, do PUC do Rio de Janeiro,
trazem para discussdo a emergOncia dos Estudos Culturais tambOrn como uma nova forma de
abordar o literOrio. Para Beverley, que no ensalo
Por Lacan: do literatura aos Estudos Culturais
propOe uma psicandise do literatura, a "questdo dos Estudos Culturais como uma alternative
ao curriculo
tradicional das humanidades" deve ser relativizada. Inserido numa realidade acad6mica bastante divers() do brasilelra, Beverley assume os Estudos Culturais como
uma invengdo do esquerda acadOmica. Segundo ele, para tornar os Estudos Culturais aceitavels para professores universitOrlos e administradores seria necessOrio "diluir o potencial ideolOgico-epistemolOgico dos movimentos e grupos sociais fora do universidade e mant6-los
separados das ciências naturais e do esfera
tecnolOgica das escolas profissionalizantes".
Os Estudos Culturais surgiram como o resultado epistemológico dos movimentos sociais do
dOcada de 70. E born enfatizar que eles sac)
frutos de movimentos sociais muito europeus e
norte-americanos, pouco condizentes corn a
realidade dos poises lafino-americanos, que no
momento de "libertactio" das classes subalternas do primeiro mundo se afundavam em ditaduras militares, em urn embate corn a censura e,
principalmente, em allancas circunstanclais
como a do movimento feminists corn a Igreja
CatOlica, no Brasil. Partindo desse principio, o
que temos a ver corn os Estudos Culturais? Ou
mesmo corn a id6ia de uma pOs-modernidade e
de uma globalizacdo?
No fundo, nao estariamtodos esses nomes
encobrindo um processo de hegemonia econOmica e cultural dos poises tecnologicamente
mars poderosos sobre os demo's? E uma questao
a ser pensada e analisada, j6 que consurnimos
esses termos e essas id6ias corn a mesma facilldade e entusiasmo que temos ao adquirir relOgios Swatch ou computadores IBM. Nao propo-

nho, de maneira alguma, uma busca pela autenticidade brasileira ou qualquer coisa do genero, jai que isso seria modernista demais. Mas,
me pergunto, ate onde essas inovacees da
academia norte-americana encontram ressoneincia na produce* cultural brasileira ou servem de pressupostoteOrico para a mesma? Ate
que ponto elas seio apliceivels em outro cenerio
send° o norte-americano? Por exemplo, quando os norte-americanos falam em estudos pOscolonials este* se referindo a colonizacen dos
Estados Unidos pelos latino-americanos e outros
grupos perifericos. Nos terfamos que voltar quinhentos anos para tratar de semelhante assunto. Este é um exemplo bem grosseiro, mas se
tivessemos espaco poderfamos nos estender
critica feminista e a de genera
No artigo sobre as estrategias da canonizacao das letras, a professora Heidrun, ao discorrer sobre os nOmeros estratosféricos de publicagees americana& , aponta involuntariamente a
nossa precariedade: onde este* as revistas
especializadas? onde estc5o as editoras pequenas interessadas em textos recern saldos de
pesquisas e onde estOo as pesquisas?
0 que vemos sen meia dOzia de revistas,
algumas editoras universiterias, e raras editoras
comerciais que se interessam apenas pelo livro
académico quando este traz urn grande nome
pela frente ou um assunto polômico que pode
'he render certo marketing cultural positivo e ate
mesmo vendas. Mas nen temos formado urn
sistema mercantil de idéiascomo osamericanos
e estamos longe de ter.
Essa falta de circulacOo de idêias sem
dOyida traz um grau de ostracismo a academia
brasileira. A professora Heidrun finaliza seu artigo
apontando o papel do intelectual - acredito
que ela fala de urn scholar norte-americano.
"Cabe a ele, hoje, mais do que nunca, assumir
sua funcOo que, de modo indubitelvel, liga suas
atividades, em grande parte financiadas por
verbas pOblicas, corn questOes urgentes e emergentes de seu tempo. Sem pretensdo de devolver 6 sociedade urn mapa Perdido, mas de
motivar, em carater perrnanente, discussc5es em
torno de propostas de como lidar corn o dificil
multicomplexismo atual". Dessa maneira Heidrun
' Segundo a professora, "professores universitórios

americanos produzlram, num espapo de dois anos,
aproximadamente, urn milhdo de artigos e 300 mil
livros, o que perfaz uma media diaria de 410 livros e
1.370 artigos, a major parte presumidamente
publicada pelas 3.277 revistas e series listadas no
Directory of Periodicals, da MLA."

finaliza seu discurso sobre o papel do intelectual

nos Estudos Culturais: urn intelectual engajado,
inserido nos problemas de sua época.
LOcido é o artigo de Nelly Richard sobre
a condicOo centro-marginal na pOs-modernidade. Corn muita sagacidade, Nelly se pergunta: "què modificaciones Introduce - dentro
de ese reticulado Centro/Periferia - la critica
post-moderna al paradigma universalista
(centrado) de la Modernidad?" E nos responde
que as grandes posicOes anteriores entre dorninage* e depencleincia 'se disolverfan ahora en
una pluridad heterogènea de micro-enfrentamientos de poderes y resistenclas locales
mucho mas segmentados que antes".
No item especifico sobre g6nero se destacam os artigos de Caren Kaplan e Claudia de
Lima Costa. Ambas fazem uma retrospectiva
critic() de alguns conceitos basicos dos estudos
feministas na literatura e na antropologia. SOo
artigos claros, objetivos e bastante informativos
sobre a teoria feminista e sua tentativa de se
estabelecer como tal no cenOrio acadömico.
Como abordei acima, no Brasil, os estudos de
gènero nos departamentos de literatura ganharam muitos adeptos nos Oltimos dez anos e urn
exemplo desse crescimento é o sucesso do Semineirio Nacional Mulher e Literatura, atualmente ern sua setima edicOo. A insercdo da perspectiva feminista nos estudos litereriosvem sendo aplicada sistematicamente pelas novas geracOes de mestrandos e doutorandos vista a
nOrnero de interessantes estudos apresentados
no Ultimo Semineirio, ern setembro deste ano. 0
interesse pela questao de genera j6 nao é tOo
"marginal" etende, corn o tempo, a ser canonizado como uma perspectiva analitica da obra
literOria (se JO nen foi).
Sem dOvida, esse nOrnero de Travessiasinalizou urn campo de estudo que h6 tempos vem
sedimentando-se nos departamentos de letras.
Sentimos falta, no entanto, de artigos sobre a
situagen dos estudos de genera e mesmo sobre
a Introduce* dos Estudos Culturais no Brasil. 0
que se passa nos EUA j6 sabemos de car. A
caixa-preta, no entanto, continua aqui.
VALERIA LAMEGO ■

Os paradoxos da vida privada na
sociedade colonial
HistOria da Vida Privada no Brasil: cotidiano e vida privada na
America Portuguesa.
MELLO E SOUZA, Laura de (org.).
Sao Paulo: Companhia das Letras, 1997,
523 p.
Baseada no exit° editorial, e no sucesso de
critica e de pUblico, da colecdo francesa dirigida
por Philippe Aries e Georges Duby, a Histaria do
Vida Privada no Brasil em quatro volumes, sob a
direcdo de Fernando Novais, corresponde ao
trabalho conjunto de historiadores brasileiros,
cuja excelencia das pesquisas e dos trabalhosjd
publicados, alêm da importOncia de suas
vivencias no nosso mundo intelectual e academic°, sdo os meihores indicadores do porte e da
qualidade desta obra. Filiada a corrente
historlográfica queficou conhecid a coma Nova
HistOria, e que abriu aos escudos histOricos novos
problemas, novas objetos e novas abordagens,
a import-India deste projeto - e onde reside o seu
maior interesse - ejustamente a de altar, atravós
da eleicdo da vida privada enquanto objeto de
andlise, uma reflexdo sabre os caminhos e as
contribuicOes da historiografia contempordinea
discussäo da especificidade do processo histOrico da formacdo da sociedade brasileira.
E nesse sentido que o primeiro volume
organizado por Laura de Mello e Souza - Condiono el4daPrivado no America Portuguesa-tem

coma preocupacdo reconstituir as manifestagoes da intimidade na ColOnia portuguesa,
procurando articuld-las cam as estruturas mais
gerais da colonizacdo, e, ao mesmo tempo,
explicitar as peculiaridades desse processo. Tarefa nada fOcil, coma admitem osorganizadores,
lOcidos quanta aos problemas que a utilizacdo
do conceito de privado ImpOe tanto em termos
tediricos, quanta no que diz respeito a sue generalizacdo para sociedades e tempos muito remotos. NO° obstante, seus autores desafiaram
os riscos e as dificuldades, apresentando-nos
n 'do apenas o produto de uma refiexdo sabre as
condicOes concretes de vivencia da privacida-

de na ColOnia, mas igualmente rediscutindo as
indefinicães e as ténues fronteiras entre os espacos pOblico e privado, suas ambigOidades, suas
interpenetracOes, seu jogo de inversOes numa
sociedade que, alern de colonial, era igualmente escravista. Urn grande desafio mais do que
superado por pesquisas e interpretacöes inovadoras, pela andlise de documentos inéditos, por
uma cuidadosa e atraente reconstitulgdo iconogrdifica e pela composicdo de urn livro que, se
ndo esgota o tema - por si sO infinddivel abre
novas perspectives de estudo etraza luz urn sem
nOmero de questOes a serem debatidas, marcando deflnitivamente a historiografia brasileira.
Ern sumo, o molar merit° deste trabalho
coletivo foi, entre tantos outros, a capacidade
de historicizar urn conceitoj6 por si sO problem&
tico, ou, coma diria Paul Veyne, a capacidade
de cumprir a mais cara tarefa da HistOria:
"conceituar, a fim de delimiter a originalidade
das coisas". Como afirma Fernando Novais no
colorful° introdutOrio, CondigOes de PrivacIdade
na ColOnia, trata-se de urn objeto plural, na
medida em que o prOprio viver em colOnias
carecia de uma unidade, tanto em termos
territorials, quanta no nivel das mentalidades. A
isso vinha se somar a estrutura estamental da
mesma sociedade, calcada nos moldes hierdrquicos do Antigo Regime, acrescIda pela
intransponivel clivagem que separava, em pOlos
antagOnicos e irreconciliávels, senhores e escravos. Nesse sentido, a imensiddo do territOrio, a
variedade de formas de povoamento, as distintas e sempre mutOveis maneiras de convivio nas
distantes regiOes da America portuguesa criaram uma rice diversidade para a sociabilidade
dos colonos. Diversidade, mobilidade, dispersac), instabilidade sdo, portanto, conceitos privilegiados que lancom luz a formacdo da sociedade colonial e a experiencia cotidiana de seus
personagens, produzindo uma angustiante
sensacdo de descontlgOldade, ndo sO em relacdo as demais cartes da ColOnia, mas sobretudo no que diz respeito aos modos de vida na
MetrOpole.
Ao citar Frei Vicente do Salvador, para
quem "nesta terra andam as coisas trocadas,
porque toda ela ndo é repUblica, sendo-o coda
case", Novais nos remete a profunda ambig01dade, no mundo colonial, dos domfnlos do pCibli-

co e do privado. AmbigGidade que diz respeito
nal° apenas a uma indefinicao de fronteiras,
mas sobretudo a uma indefinicao da vivencia
de ambos os espacos. Esta indefinicao, este
jogo de inversaes, mas tambêm de interpenetracaes e de profundas a rticulacaes sera° os
objetos privilegiados de andlise dos escudos que
comp C
- ern este volume.
0 segundo capitulo, Formas Provisari as de
Existencia: a vida cotidiana nos caminhos, nas
fronteiras e nas fortificacaes, de Laura de Mello
e Souza, ad entra os longinquos sertaes da America portuguesa distantes da costa e da influencla europeia, prescrutando "privacidades ins&
litas e improvisadas" por aqueles que estenderam as fronteiras da colania, cacando indios,
procurando pedras e metals preciosos, defendendo o territario dos vizinhos hispanicos, lutando com tribos hostis. A autora, em estudo absolutamente original e inovador, traca um verdadeiro perfil deste mundo em movimento, "onde
os homensinventavam arranjos familiarese relaVies interpessoais ao sabor de circunstancias e
contingênclas", quase sempre adversas e refratarias a vivencia do privado nos moldes da
civilizacao europela: "vivenclas que, no limite,
inviabilizavam a intimidade, ou levavam a um
isolamento tal que a prOpria vida ficava
ameacada". Nos pousos de expedicaes sertanejas, nos acampamentos de fronteira, nas fortalezas remotes dos confins do territario submetido ao rei de Portugal, Laura persegue as estrategias de sobrevivencia dos colonos, seus medos, doencas, lazer a morte, descobrindo as
formas insalitas com que aqueles homens e
mulheres tentaram "recriar a domesticidade e
organizar, mesmo de forma provisaria, habitos
reguladores do cotidiano".
0 terceiro capitulo, Familiase Vida Domestica, de Leila Mezan Algranti, contempla o ambito des casas, espaco privilegiado de vivencia
da intimidade. Descortina as diferentes formas
de organizacao des familiasna sociedade colonial, enfatizando a multiplicidade e as especificidades de suas funcOes de acordo com as
caracteristicas regionals da colonizacao e a
estratificacao social dos indivicluos. A autora
realiza uma belissima andlise da culture material
dos domicilios colonials, discutindo sua arquitetura, sua divisao especial interna, recuperando
o equipamento domestic° dos colonos, os objetos de use caseiro e pessoal, discorrendo sobre
seus habitos cotidianos, suas refeicaes, seus rituals de higiene, cuidados com os doentes etc..
Palco des atividades cotidianas de senhores,
agregados e escravos, as casas colonials tradu-

ziam no sua arquitetura e na sua dinOmica
interna uma funcOo muito mais ampla e
diversificada. Mesclavam convivência familiar e
producdo, lazer a trabalho, o que leva Leila a
concluir que "a distincOo cl6ssica entre pUblico
e privado nOo se aplica a vida colonial(...), pois
o privado assume conotacOes distintasdaquelas adequadas a nossa sociedade atual".
0 quarto capitulo, Cotidiano e Vivencia
Religiose: entre a capela e o calundu, de autoria
de Luiz Mott, tece uma arguta interpretacdo des
manifestacOes religiosas na ColOnia. Insiste na
"proeminência do religiosidade privada entre
nossos antepassados", relacionando-a 6
"inexistência, rarefacdo ou grandes dificuldades da cristalizacdo de uma religiosidade pUblica e eclesial", devido as grandes distOncias do
territOrio, a insignificOncia da vida urbana, ao
reduzido nUrnero de ministros, de templos e da
prOpria comunidade cristd. I\16o obstante, demonstra com maestria como os ritos religiosos e
sincrêticos da sociedade colonial se constitufra m em um "contrapeso socializador significativo para compensar a dispersdo espaclal e isolamento social dos colonos". Revela como muitos
atos e ritos potencializadospelafórtil e sincréfica
imaginacdo popular, ao misturar prOticas alas e
heterodoxas, foram condenados pela Igreja
como sacrilegos, a identificados a idolatria. Afinal, sagrado e profano rid() possufam limites
claros na ColOnia, matizados pelo encontro de
cultures e crencas europeias, indigenas e africanas. Se o espaco privado e secreto des casas era
utilizado para o desvio da ortodoxia crista, onde
devocOespessoaisepraiticassupersticlosaseram
ritualizadas, nos matos e florestas, no calada do
noite, longe des cidades, des fazendas e dos
olhares de clerigos e senhores broncos, cultos e
rituals africanos tiveram lugar. Segundo o autor,
"tais praticas heterodoxas remetem-nos a dois
aspectos peculiares do mundo colonial (...): de
um lado, a t6nue fronteira entre a piedade licita
e a condenada pela hierarquia, do outro, a
indiferenca, para ndo dizer comprometimento,
do clero luso-brasileiro vis-a-vis tais praticas supersticiosas".
Ronaldo Vainfas, autor do quinto capitulo,
Moralidades Brasilicas, prescruta as formas que
assumiram os mores a as prOticas sexuais na
ColOnia, utilizando fontes documentais produzidas pelajustica eclesiastica e inquisitorial. Como
bem lembra o autor, se hojeo sexo é algo que diz
respeito ao indivicluo e ao foro intimo, nos tempos colonials a Igreja considerava a sexualidade
materia de sua alcada. Por outro lado, no carnpo dos moralidades populares, Deus e o Diabo,

copulas e oracoes, sagrado e profano andavam juntos, conferindo "Os relagdes sexua is, ao
menos em parte, o aspecto de urn rito religioso ". Ao mesmo tempo terndtico e metodológico,
o capitulo de Vainfas nos reconduz a andlise do
processo de "aculturagdo de moo dupla"
deflagrado pela colonizagdo portuguesa na
America, que se baseou em uma "sexualidade
pludetnica". Debruga-se sobre o padrdo
concubindrio das relagdes sexuals e amorosas
dos colonos, remetendo-se ao seu intim° parentesco corn a escravidao, quer indigena, quer
africana. Embora defenda a grande difusdo do
matrimOnlo cristdo, inclusive entre a populacdo
escrava, afirma: "sexo plurietnico, escraviddo,
concubinato, els urn tripe fundamental das
relagdes sexuals na ColOnia".
De forma sumamente instigante, retoma
os argumentos jet citados nos demais estudos
mencionados: a Inexistencla de espacos
prios para o desenvolvimento de uma sociabilldade privada, a falta de privacidade dos domicilios marcados pela convivencia de uma familia extensa, abertos aos olhares indiscretos dos
vizinhos, locals simultaneamente de morar e produzir. A ousel-Ida de privacidade no viver da
sociedade colonial levou a "Inespecificidade e
extrema visibilidade dos espacos erOticos". As
casas - sempre devassadas - estavam longe de
ser o espago privilegiado para as relagdes sexuals, sob retud o as ilicitas. Dab .° grande paradoxo quando aos "lugares do prazer" nas terras
brasilicas: "urn espago, por assim dizer, pUblico,
como era o mato ou a beira do rio, podeda ser
mais apto 0 privacidade exigida por intimidades secretas do que as prOprias casas de parede-meia ou cheias de frestas". Portanto, na
ColOnia, o pUblico cedla lugar ao privado, ou "o
use da sexualidade andava longe da privacidade e podia divorciar-se, alnda mais, da
domesticidade".
Mary del Priore inicia o sexto capitulo da
colegdo, Ritos da Vida Privada, analisando a
borrador - "especie de rascunho em que registrava (...) cartas pessoais e anotagdes financeiras" - de urn decadente senhor de engenho
baiano, documento do qual transparece uma
consciência marcada pela vivencia da familia
extensa, pela lOgica da linhagem, pelo Imperativo das aliangas e pelo primado dos interesses.
Da escrita do fazendeiro, ern meio a uma ou
outra referenda a vida intima, sobressaiam suas
estrategias de status, seu jogo de aparencias,
seu desejo de nobilitagdo, de prestigio pUblico,
sentimentos afinados aos val ores do Antigo Regime. Porem, naquelas sociedades pouco per-

met:IN/els as questdes da vida intima, lundrios ou
prognOsticos encontraram grande circulagdo,
como demonstra o existente no mesmo borrador. Utilizados como marcadores do tempo, serviam como ordenamento da vida cotidiana
que se desenrolava na esfera do lar: continham
conselhos sobre a conservagdo da casa e dos
mantimentos, sobre a forma de tratamento das
doengas, sobre os cuidados corn a higiene etc..
Atraves de sua andlise a autora desvenda ndo
so os pequenos rituals do cotidiano, mas igualmente os grandes ritos da existencia, como a
nascimento, o batismo, o casamento e a morte,
ritos que, marcados pela religiao, dividiam-se
em etapas cumpridas no mais intimo do espago
domestic° e, portanto, privado.
0 setimo capitulo, 0 Que se Fala e o Que
se Le: lingua, instrugdo e leitura, de autoria de
Luiz Carlos Villalta, nos remete ao espago
multilingdistico da America portuguesa. Defendendo o predominio das "linguas gerais" em
algumas regides, afirma ter sido principalmente
no drnbito do privado que conheceram sua
difusdo e perpetuagdo, devido 0 presenga de
mulheres indi as. 0 portuguös, quando existente,
prevalecia no espago pOblico: "era aprendido
por aqueles poucos que freqUentavam a escola
dos padres, utilizado nos documentos escritos e
cerimdnias, possuindo, assim, urn carOter mais
propriamente oficial do que pOblico". Somavarn-se a esta "miscigenagdo lingOistica", o latim, lingua culta por excelencia, presente nos
cológios e nos livros que compunham as bibliotecas privadas dos letrados coloniais; e os varios
dialetos africanos, atualizados nos quilombos,
nos batuques e nos calundus. Villalta chama a
atengdo para os diferentessignificados da educagdo/instrugdo na sociedade colonial, altamente estratificada e hierarquizada, o que conferiu ao ensino escolar, monopolizado pelo Estado e pela Igreja, urn cardter elitista e ornamental, "voltado para a perpetuagdo de uma ordem patriarcal, estamental e colonial". Obviamente dele foram exclubdos os homens pobres,
os pardos e os negros escravos - e tambêm as
mulheres. Sobre livros, blbliotecas e saberes,
demonstra que eram, do ponto de vista do
poder metropolitano, "fonte de inquietagdo, de
questionamento e, no limite, de ruptura dos
logos colonials". Era nas casas, principalmente
as urbanas, que se reunia a "boernia literdria" da
ColOnia, que JO em fins do seculo XVIII Ha e
discutia em voz alto os autores proibidos. E conclui: "Engastando-se na oralidade originalmente privada, a boêmia literdrio-politica, assim,
insinuou-se sobre as ruas, acodando o pOblico e,

talvez por isso, pondo a perder os vagos pianos
de rebelido".
0 Ultimo e oitavo capitulo da coleteinea, A
Seducdo da Liberdade, escrito de forma absolutamente sedutora por Istvein JancsO, refere-se
aos pianos de revolta ou sedicOes que pontuaram as tiltimas dêcadas do sistema colonial em
Minas Gerais, Rio de Janeiro, e Bahia. Atravês
destes movimentos o autor discute a politizacalo
da vida privada. Por meio dos conceitos de
conspiracdo etransgressdo, afirma que "na trajetOria de coda urn dos eventos em que isso se
manifesta, as dimensOes privadas e p6blicas da
vida social se articulavam de maneira diversa
das convencionais, uma vez que, confinados no
restrito espaco da vida privada, os colonials
revelam, nas sedicOes, sua disposicdo de franquear os limites do que era tido por pUblico,
negando o sistema que os exclufa". Analisando
coda caso particular, deslinda nas diferentes
regiOes, segundo os grupos de homens que
protagonizaram as revoltas, diferenciados pela
riqueza, habitos e projetos, a dialetica assumida
pelo p6blico e pelo privado. Se em Minas Gerais
os espacos privilegiados para as conspiracOes
foram as casas - que possufam condicOes de
assegurar a privacidade - e no Rio de Janeiro as
sociedades liter6rias, em Salvador, pela distinta
condicOo dos homens que as protagonizaram pobres e pardos - "o espaco da privacidade
estava principalmente nas ruas e locals ermos
da cidade". Demonstra como a percepcdo da
dependência colonial limitava os projetos pessoais daqueles individuos, fazendo muitasvezes
corn que a ruptura da subordinactio politica
tivesse desdobramentos na vida privada. Em
suma, °tray& de uma interessantissima andise,
IstvOnJancsO nos conta como as diferentes relacOes entre os pianos de sedicOes e os projetos
individuals de seus personagens podem lancar
luzes a fntima natureza do "viver em colOnias".
Nesse sentido, sem d6vida que os estudos
contidos no primeiro volume da Histdria do Vida
Privada desvendaram muitos dos aspectos da
intima natureza dos colonos. Se nen podemos
detector naquela epoca, como nos dim de
hoje, o contraste claramente estabelecido entre o p6blico e o privado, isto se deve ao fato de
estes dois dominlos nem estarem ainda total e
distintamente "territorializados". E sobre isso nos

falam os diferentes capftulos desta obra ploneira no tema escolhido e nos assuntospriorizados
para discuti-lo, obra inovadora ao fecundar a
historiografia sobre o perfodo colonial corn novos problemas, novos objetos e novas abordagens.
Creio, no entanto, que faltou urn capitulo
especifico sobre a mulher, ou mesmo a infOncia,
objetos de outros trabalhos de autores da coleMine°. Embora as mulheres sejam mencionadas
em quase todos os capitulos, elas aparecem
pouco, e quase sempre como coadjuvantes:
mulheres da elite, voltadas para o casamento e
respons6veispela organizacOo domestica, muitas delas, vi6vas ou casadas, na ausôncla dos
maridos, assumiam a direcdo dos negOcios e
faze ndas; mulheres dos segmentos Inferiores da
populacdo que, ndo raro, eram chefes de domicilio; mulheres acusadas de prenticas homoerOticas, too mal compreendidaspelosinquisidores;
ou fadadas a aprender exclusivamente a coser,
a lavar, a fazer rendas, e todos os misteres "femininos". Ndo obstante Leila Algranti adianta que
"no espaco do domicilio, e no que toca aos
costumes domesticos, a figura feminIna ganhou
destaque, embora seja ineg6vel que sua importOncia e influencia na colonizacdo ndo ficaram
restritas a esfera domestica, pois ate nas bandeiras elas estiveram presentes, compartilhando
corn oshomensintkneras aventurase otrabalho
do dia-a-dia". Certamente, alern de todos os
outros meritos que fazem deste livro uma obra
indispens6vel nOo apenas para a compreensdo
da sociedade colonial, mas sobretudo por alinhar a historiografla brasileira a novos caminhos
metodológicos e interpretativos, sua importeinda consiste em abrir a possibilidade de inclusao
de outros tantos temas e personagens, como a
infOncia ou as mulheres, enquanto protagonistas das incursOes dos historiadores- e leitores- no
dominlo da vida privada. Afinal, como diria
Georges Duby, "il faudralttoutefois ne pas oublier
parmi tous ces hommes qui seuls, vociferant,
claimaient ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils
revalent de faire, les femmes. On .ne parle
beaucoup. Que sait-on d' elles?" (Le Chevalier,
La Femme et Le PrOte, Paris, Hachette, 1981).
MARIA FERNANDA BICALHO ■

Apenas uma é Capitu
Duas Meninas.
SCHWARZ, Roberto.
Sdo Paulo: Companhia das Letras, 1997.
Virginia Woolf considerava que, enquanto
cabia ao critico lidar corn o passado e corn os
principios da obra examinada, a quem faz a
resenha caberia uma descried° pormenorizada
dos novos livros, a medida que saissem do prelo.
E acrescentava: conseguindo magoar o autor e
persuadir o pOblico a comprar ou a se abster de
faze-lo. Quando fazia resenhas, Virginia Woolf
preferia dirigir-se aos autores dos livros, para Ihes
dizer porque gostava ou nao de seus trabalhos,
confiando que dense dialog° o leitor comum
pudesse extrair algum a informaedo. JO Leonard
Woolf considerava que, em noventa e nove por
cento dos casos, quern resenha nada tern a
dizer ao autor e sr:). [he compete dirigir-se ao
leitor.
As resenhas de professores - e a minha nao
foge a regra - aproximam-se de pareceres que
as vezes informam e outras vezes deformam a
compreensao dos leitores, desviando as contribuicdes do livro resenhado para os interesses dos
que fazem a resenha. Neste caso, praticante de
Andise de Documentaedo Histarica, dirigida
basicamente para o campo da Histaria das
Mulheres, e amadora na area de Literatura e
Teoria Literaria.
As Duas Meninas de Roberto Schwarz sdo
a Capitu, de Dom Casmurro de Machado de
Assis, e Helena Morley, autora do livro Minha
Vida de Menina, que o critico intitulou de Outra
Capitu.
As duas sOo extraidas dos respectivos textos por urn mergulho penetrante, que leva o
leitor a convicgdo de que jamais teria folheado
a obra prima de Machado de Assis, publicada
em 1899, nem o diario de Helena Morley, de
1894, publicado pela primeira vez em 1942. Trata-se de estudo que inclui a fortuna critica da
obra, a analise do processo criador e dos Oneros romance e diario, para examinar corn lentes
de aumento e filtros distanciadores a sensibilidade das duas meninas, seus interrelacionamentos
sociais e histdricos e o tratamento literati° que
Ihes deram.

E possivel que a excessiva densidade do
texto critico confu nd a o leitor desacostumado a
mergulhos nessas profundidades. E tambèrn
possivel que o surpreenda uma desespecializagdo aqui, uma experiêncla repertoriada
all, uns dias incompossiveis acola, tudo isso num
pals invivivel. Mas é muito compensador superar
o espanto e prosseguir na leitura.
Ainda que o critico assegure que nao se
trata de nivelar as duos Capitus, pals o livro de
Helena Morley nem é urn romance, nem Dom
Casmurro uma coleedo de cenas de Opoca,
situando-se, portant° em chaves diferentes, a
apresentaedo sucessiva das duas supde uma
equiparagdo duvidosa.
Capitu é personagem criada primeiramente por Machado de Assis, mas secundariamente
pelo ciCime torturante do narrador - Bento Santiago. Seus decantados olhos de cigana, obliquos e dissimulados ndovem fixar diretamente o
leitor. Sdo sugeridos, analisados e interpretados
por urn marido que se considera traido. Toda a
engenhosidade de Machado de Assis ao criar
Bentinho e Capitu corn ambigOidades e contradiedes que se desdobram, nao Impedem que a
Capitolina de Matacavaloseda Gloria seja uma
figura que aparece desqualificada sucessivam ente em seus contornos por duos figuras masculinas, a partir de 1857(meados do seculo XIX).
JO a outra Capitu é autora de urn diario escrito
aparentemente sem pretensdes artisticas, mas
corn uma funedo explicitada de guardar lembrancas para o futuro, identificar alguma coisa
que esclarega ou ensine a evitar armadilhas ou
ainda mostrar a juventude moderna (de 1942)
como era simples a vida que se levava em
Diamantina, no limiar do sêculo XX. Embora a tia
professora achasse corriqueira a linguagem da
sobrinha, essa mesma linguagem se mostra expressiva de alguem "avessa as marcas externas
de distinedo social e lingOistica, sem figuras de
linguagem nem rebuscamento sintatico". Esta
Capitu entra em comunicagOo direta corn o
leitor, transmitindo a ele sua experldncia de
menina da provincia, posterior ao fim da escraviddio.
Essa diferenea essencial entre as duas
Capitus resulta no evidente fascinio do critico
pela menina de Diamantina, a quem dedica o
dobro de paginas que a primeira, mas obstrui
uma equiparacdo no exame de suas mentalidades.

A comparacdo entre as duas Capitus, duos
meninas do sOculo XIX, de familias empobrecidas e dependentes de outras mais ricas,
inconformadas e irreverentes, ndo pode sugerir
uma equivalOncia, quando uma 6 quern escreve (6 supostamente a autora do clic:1d°) enquanto a outra O sobre quern se escreve (ainda que
quern escreve seja urn criador de "milagres de
organizacdo impalpavel do texto"). As duos
aproximam-se tambOm pela idealizacdo de uma
psicologia feminina do Opoca (que se alterou
de meados do sOculo XIX para o fim do sOculo)
-tam uma natureza instintiva, estao confinadas
a tarefas e sentimentos familiares e privadas do
convivio direto corn a estrutura social iniqua. As
duos apresentam uma clareza mental, urn gosto de calculo e previsdo, urn senso das situacdes, uma constancia de propósitosque, para a
personagem de Bentinho, no interior da "gaiola
da autoridade patriarcal" so poderia resultar ern
adultOrio, enquanto para a outra resultou num
reconhecimento progressivo de sinceridade e
capacidade criadora.
0 desenvolvimento do processo do ciOrne
assassin° de Bentinho resgata urn a urn os episddios que passa aver como curiosidades malsds,
falsidades e calculos utilitarios daquela cujos
olhos "longos e constantes tinham tido uma
forca que arrastava para dentro como a yoga
que envolve, puxa e traga". A estatura
"apequenada" dos personagens masculinas de
Machado de Assis ndo conscientizam o critico,
nesse resgate, do percepado arrastada que
Bentinho tern dos situacdes, nem dos dificuldades de enfrentar condiedes penosas, apelando
a juras e ao perjOrio sucessivamente. Nem se
detem na vespera do afogamento de Escobar,
quando num instante de vertigem e de pecado
Bentinho " opal pou os bracos do amigo coma se
fossem os de Sancha" e nelo conseguiu mais
esquecer inteiramente "a moo que teve entre
os dedos, nem os olhos que trocaram".
Sem a force' da construed° artistica de
Dom Casmurro e sem se afastar do dia-a-dia da
vida da provincia, Helena Morley caracteriza,
corn muito senso de humor, ora positiva, ora
negativa e alternadamente, as condutas prOprias e alheias, as rivalidades entre os dependentes, as barbaridades dos primos mais ricos, que
se acreditavam melhores, a lOgica do obsequio
e a lógica do dinheiro.
Fascinado pelo despojamento literdrio da
escritora mineira, o critico traca magistralmente
oscomponentesmatiplos da estética irreverente
e belicosa de Helena Morley. Aponta suas reaVies a ostentacEto social, a linguagem afetada,

devoedo fingida e aos narizestorcidos propondo se tal independOncla de espirito provirla do
fato de ser uma crianca, de ser uma mulher ou
pertencer aos prlmos pobres de familia poderosa. Ndo deixa de assinalar a situacdo "marginal"
da menina, filha de pal inglOs protestante e mde
mineira e catalica. Sem serem condiedes
determinantes, a situacdo subatterna e marginal pode constituir uma plataforma privilegiada
de observacdo. 0 critico liga ainda a prosa de
Helena Morley a urn genero mineiro de humorismo e a "visualizagdo precisa e a verbalizacdo
direta da sociedade provinciana e analfabeta,
corn uma mernaria absoluta dos acontecidos,
do que foi dito, e da disposiedo dos coisas" Ai se
enquadram muito bem as ruminacdes da autora sobre o egoism° diante da ma sorte desdobrando-as no conflito entre atitudes individuals e
o familismo paternalista, de uma regido
empobrecida que favorece expedientes e onde
"as condiedes socials sdo encaradas pelo dingulo do calculo espontOneo dos conveniências".
Roberto Schwarz conclui que quando os
cadernos foram publicados como livro, 50 anos
depois de escritos, jet na ditadura do Estado
Novo, uma comparacdo corn o grosso da literatura nacional era favoravel ao diario de Helena
Morley. " Sua forma quase desconvencionalizada coincide corn a riqueza dos relagdes
internas" ern contraste corn o "verbalismo prestigioso, o culto a CiOncia e ao Progresso e a
pirotecnia bibliografica, cientifica e filosafIca".
Ainda que a margem da evoluado literdria, ao
atribuir formas de ignorancia e superstigdo que
chegam a custar a vida tanto a brancosquanto
a negros e fazer urn encadeamento enxuto dos
fatos ern que parentes, vizinhos, gatos, frangos,
frutas e verduras aparecem coloridos pelo desempenho de seus papOis, a outra Capitu incorpora o ponto de vista dos desvalidos, dos parentes pobres, dos ex-escravos, dos mulheres, do
trabalho, dos esfomeados, dos bichos e da criancada. Aproxima-se aqui da vanguarda artistica dos anos 30, para a qual o "nosso acervo de
relacdes colonials poderia ser urn trunfo positivo,
ao menos estetico".
0 livro de Helena Morley foi publicado corn
o sub-titulo de Cadernos de uma menina provinciana, nos fins do sOculo XIX, que parece ao
critico uma condescendência corn escritoras
juvenis, lugares atrasados e tempos idos. TarnbOm nesse caso, a outra Capitu assume urn
traco feminino ja estudado ern diversas autoras
- a auto-desqualificacdo ou o ocultamento,
corn vistas a uma publicacdo e uma recepcdo
menos discriminatdria.

Embora fosse possivel falar de Duas Meninas, estas duos meninas nao sac) comparaveis,
ou, pelo menos, nao poderiam ser tomadas
como Capitus. A personagem de Machado de
Assis é apresentada como uma calculista determinada ou quern sabe apenas mais inteligente
que o marido, enquanto Helena Morley, como 0

critico termina observando, pode ser inserida na
literatura brasileira entre os autores que apresentaram os fundamentos histaricos e socials em
que a escraviddo e a populacao pobre foi
examinada.
MIRIAM LIFCHITZ MOREIRA LEITE

■

A exclusdo comeca cedo
Genera, Sexualidade e Educacao. Uma perspectiva pOs-estruturalista.

LOURO, Guacira Lopes.
PetrOpolis, RJ: Vozes, 1997.
A categoria gOnero nao é ainda de use
corrente nos trabalhos da area de educacdo e
a pratica educativa raramente leva em conta
que esta posta para ela, no momento em que
esta se dando, a construct-10 de generos... mas
isso a coisa que todo mundo sabe. Na area de
educacao trata-se as criancas de criancas, as
alunas de alunos, os estudantes de estudantes,
as professoras de professores e estamos conversados. Nao é nem de muito born torn dizer
meninos e meninas, alunos e alunas, professores
e professoras. Mesmo quando a maioria dos
"profissionais da educacao" é mulher... ainda
assim sao professores. Na rede municipal de Belo
Horizonte, ha doze homens lecion and o nas
es iniciais e sac) - por isso, 6 claro - todas professores. Mesmo quando o recorte de urn texto
aponta claramente para mulheresem exerciclo
de uma profissao, dizem "os professores dos
series iniciais". Mesmo a uma plat6la feminina
diz-se "vocOs, professores". A algumas JO dOi nos
ouvidos e no coracao: "alguma coisa nao vol
bem, eu nao sou de quem falam". A outras isso
passa desapercebido, ou porque é natural que
se tale assim, ou porque 0 correto. Falar em os/
as 0 também chato, muito chato. E claro que é
correto! As normal da lingua mandam que se
use o gênero masculino sempre que houver urn
desse tipo incluido; o Homem é toda a raga
humana etc. etc.. Feministas, lOcidos e I0cidas
de qualquer credo, ja escreveram e falaram ad

nauseam sobre isso. M as na area de educacao
seu eco tarda a ser ouvido. Nao crelo que em
outras areas das ciências socials seja muito diferente, mas na educacao a dificuldade em mudar preocupa e amola quern esta vIvendo a
teoria e a pratica, na medida em que é la, nas
series muito iniciais, que comeca a exclusao e a
luta pela Incluse:1o. E bem disso que o livro em
questa() trata.
Na Apresentacao do livro - que, digo desd e ja, 6 muito importante e presto enorme servico a area de educagao Guacira Louro rove
sua trajetaria de professora e mulher participante do combate pela mudanca. "Acho que nao
me via como feminista no final dos anos 60.(...)
moca bem comportada, normalista e depois
estudiosa de Histaria. Ser professora era mais do
que uma possibilidade, parecia urn destino."
Essa declaracao val ancorar-se historicamente
corn o que vai ser contado no primeiro ensaio do
Iivro, A EmergOncia do Gênero.
Dividido em nirmeros - de 1 a 7 - titulados e
sub-titulados, o livro 0 composto de ensalos que
tem o formato e a medida certa para os fins a
que pode se destinar. Uma coisa 0 o destino que
um autor ou uma autora dariam a seu Iivro,
quando sonham corn isso no momento ern que
o estao escrevendo. E escrevem o texto, de uma
forma ou de outra, exatamente porque "pensam" nesse leitor/a que é o que querem que leia
o Iivro. Outra coisa 0 o leitor/a que o texto
consegue produzir. E certo que urn livro produz
seu leitor/a e quando se trata de temas nos quals
estao necessarlamente implicados - mas nao
necessariamente conscientes disso - a leitura, o
leitor/a e o Iivro fazem-se conjuntamente.
Pelo que Guacira Louro nos revela na Aaresentagao e por sua conhecida trajetaria na
area, este livro estava no forno JO ha algum
tempo. Por exemplo, o GEERGE - Grupo de
Estudos de Educacao e Relacaes de Genero -

"que inventamos" (diz ela) ha alguns anos ndo
produziu apenas debates acalorados e
aprofundamentosteOricosimportantes. Ela rid°
nos dlz, mas sabemos que dissertacOes e teses
foram - e estdo sendo - produzidas e que cursor
vem sendo oferecidos, demandados e ministrados por membros do grupo. Ora, sac, essas coisas
que fazem gerar urn livro, sua oportunidade e
seus passive's leitores. Assim, o livro, pela leitura
que fiz, pretende ser - e d6 conta - urn livro de
'introducOo' qua sem abrir moo da densidade
teOrica, pode tambêm ser lido por urn pUblico
mais amplo.
Digamos...pode e nOo pode. E claro que
as questOes de gênero e, sobretudo, sua construed° no campo da educacdo foram vivenciados portodos etodas aquelasque passaram
por urn processo de educacOo, seja ele mais
amplo ou restritamente escolar. Afinal, a verdade a que ninguarn escapa da educacdol Mas,
para bem e para mal, ha questOes teOricas no
livro que, mesmo ndo estando artificialmente ou
dificultosamente elaboradas, requerem uma
certa familiaridade corn conceitos e corn o
vocabuldrio utilizado. Por exempla: a mim agradou particularmente o Ultimo ensaio, Uma
Epistemologia Feminists. Por vdrias razOes:
denso, sem ser aborrecido; remete-nos a problemas e a posicOes a serem assumidas pela
metodologia de pesquisa, indispensOvels hoje
em cursossuperiores, quando se trata de formar
pesquisadores e pesquisadoras implicados pela
subjetividade; trata e assume claramente uma
posicdo a favor do feminism°. Esta é uma questa° polêmica que vem sendo, digamos, ligeiramente negligenciada, quando se trata de abordar questOes da HistOria da Mulher. Em um livro
importante, bonito e too completo como o é o
organizado por Mary del Priori, HistOria dos MuIheres no Brasil, fazfalta urn capitulo que aborde
exatamente o feminismo, suas lutas e particularidades no Brasil. A autora, ao tratar de feminismo, em um momento em que movimentos socials ndo dOo mais visibilidade a questa° e nas
rodas socials e acadèrnicas e tratado como urn
tema risivel, d6 uma demonstracdo de seriedade e comprometimento corn a perspectiva teOrico que anuncia.
A estratègia textual a que Guacira recorre
no inicio desse ensaio acolhe sua leitora e seu
leitor e permite que estabelecam corn o texto
um didlogo em que a dificuldade de dizer as
palavras eplstemologia (ate pouco tempo ten
restrita ao use dos filOsofos) e feminista (too
restrita ao use de uma certa
faz eco
corn a dificuldade do autora que torna a possi-

bilidade de super6-la ao alcance de todos e
todas. 0 que a autora sugere - corn o que
concordo plenamente - e que é precis° haver
uma certa disposiedo para a instabilidade e
para aceitar a perturbaedo como constituintes
e construtoras do processo de producdo do
conhecimento. Tal como afirma Teresa de
Lauretis, "... a construed° do gônero tamberm se
faz por meio de sua desconstrucOo".
E ainda nesse ensaio que sugere (corn
anfase) a necessidade de se considerar a
pluralidade e a contingéncia dos sujeitos envoividos, tocando naquestdo do poder e retomando a questOo das identidades. Quern trabaiha
ou j6 trabalhou com questOes de gênero na
area de educacdo sabe que hd doffs conceitos
-quevém do campo da sociologia, da antropologia e da psicologia social - que sdo extremamente dificeis de serem arliculados: identidade
e representacOo. Vale dizer que o/as pesquisador/as na area de educacOo tern a muito &duel
tarefa de ter que trabalhar articulando conceitos e rnêtodos de outras areas corn osproblemas
postos pela educacOo. Nem se pode estender a
teoria e a conceitualizacOo, pois corre-se o risco
de perder o problema, nem se pode allgeird-los,
pois corre-se o risco de error e faltar explicacdo.
Tudo isso para dizer que uma outra contribuicdo
que o livro de Guacira traz para a nossa area 0
a de ndo sO expor os referidos conceitos corn
muita clareza, mas ao faze-lo trazer o que ha de
mais novo na bibliografia que articula gOnero e
identidade e representacOo.
Embora seja uma preocupagão da autora
ao longo do livro estar remetendo o que expOe
as questOes de educacdo, ha três ensaios que
stio particularmente atinentes a educacOo: A
Construed° Escolar das Diferencas, 0 G8nero
do Docència e PrOticas Educativas Feministas.
Nesses tits ensalos o/as estudioso/as da area de
educacOo vdo encontrar urn material rico para
a continuidade de seus estudos. Os textos trazem dodos histOricos, por exempla, sobre a
feminizacdo do magistório e a representacdo
de professoras e professoras, mostrando como
fazer essasandlisese indicando uma bibliografia
nova raramente citada. E muito interessante
tambèrn, e est6 perfeitamente adequada
perspective teOrica em que a autora se coloca,
a coragem que tern ao enfrentar a questa° do
poder, do feminism° e do exercicio do poder.
Todo mundo sabe que, apesar de tudo, o magistêrio a uma instencia de poder, mas a vitimizacdo
que as vezes assola a categoria faz corn que a
professors - sobretudo ela - seja vista e se veja
como uma pobre coitada indefesa e sujeita aos

desmandos e as diatribes do estado e da sociedade. 0 poder e os jogos de poder existem em
qualquer instOncia e muito bem lembra a autora
que "A construcdo de uma pratica educativa
nelo-sexista necessariamente tera de se fazer a
partir de dentro desses jogos de poder".
A Ultima parte do livro - que ndo 6 urn
ensalo - chama-se Para Saber Mais: revistas,
filmes, sites, livros... e me faz lembrar, macs uma
vez, de seus possivels leitores e leitoras. Algumas
vezes conseguimos ter uma colega de trabalho
ou uma aluna que nos traz informacOes de urn
filme que se prestaria a uma boa discussdo
sobre, por exemplo, o sexismo no escola; mas
nem sempre. Assim, a Indicacdo aberta que faz
de fil mes que se prestam a uma discussão (tenho
certeza que a autora adoraria receber novas
indicacOes) 6 de enorme voila, tal como a indicacao de revistas. Sabemos que a distribuicao
de revistas nem sempre corresponde a expectativa que seus editores ou editoras tem de colocar a disposicdo de urn paolico major artigos
para o debate e troca de ideias; a distribuicao
tern dificultado a circulagdo e faz corn que boas
revistas fiquem muitas vezes restritas a urn circuito regional, quando ndo institucional. Saber que
determinados titulos existem ja ajuda na hora de
it a biblioteca, fazer pedido aos livreiros ou buscar uma assinatura. TambOrn os sites na Internet

dão uma contribuicao muito interessante. Quando dizemos "navegar na Internet" estamospressupondo que o acesso aos enderecos que nos
interessam seja Obvio, isto 0, acessando a Internet
automaticamente chegamos aonde queremoS.
Mas ha segredos al e é a democratizacdo da
informacdo que possibilitara a reunido virtual de
pessoas interessadas no mesmo tema. Assim,
sites comuns como os do Yahoo ou outros menos, como os de bibliografias tematicas e ainda
de autor/as, permitem urn compartilhamento
de ideias e ampliacdo do universo de discussdo.
Por Ultimo, gostaria de chamar atencào
para o fato de que as normas de citagOo bibll°grafi ca - que a autora felizmente transg rid e ao
longo do livro, mas mantern corretas nas Referenclas Bibliograficas - impedem o reconheclmento dos autores pelo sexo. Sobre feminism° e
congeneres ndo sem too raras as mulheres que
escrevem (alias, ha muito mais mulheres que
homens), mas em outras areas ndo sdo tantas e
temos de ve-las escondidas arras de inIcials de
seus nomes que ndo deixam entrever sua minima identidade, aquela que nos da o registro
civil. Quern sera HARRIS, R.? ou MILLET, K.? é claro
que est6 correta a citacOo. Mas sera certo citar
assim?
ELIANE MARTA TEIXEIRA LOPES ■

QuestOes fundamentals de vida e saCide
Tecnologias Reprodutivas: género e ciéncia.
SCAVONE, Lucila (org.).
Sdo Paulo: Editora da Unesp, 1996
(Semindrios & Debates).
0 livro Tecnologias Reprodutivas, uma coletanea de artigos, é urn dos resultados de urn
seminario internacional e interdisciplinar (Genero, Crencia e Tecnologias Reprodutivas), realizado em marco de 1995, na UNESP, no Campus de
Araraquara/SP. 0 terra que se tornou o eixo do
evento fol o uso crescente dos tecnologias
reprodutivas - ern seus aspectos contraceptivos
e conceptivos - nas sociedades contemporOne-

as, discutido em suas implicacOes sociolOgicas,
politicos, eticas e no saCide.
0 foco do livro 6 a denÜncia do abuso dos
intervencOes medicos centradas no uso de
tecnologias, sem consideracdo pelo sujeito que
as utiliza. Assim, o livro destaca a questao Otica,
que se torna premente nesta discussdo, em face
da macica intervengdo tecnolOgica no campo
dos praticas conceptivas e anticonceptivas,
especificamente no corpo da mulher, onde estas tecnologiasintervern diretamente, afetando
e, muitas vezes, ferindo sua autonomic.
0 argumento do livro sltua-se na fronteira
entre a disc ussdo militante feminista dos direitos
reprodutivos e da sexualidade e a perspectiva
de uma producdo cientifica que se contraponha ao racionalismo modemo que moldou a
sociedade ocIdental, "desconstruindo" seuspressupostos de verdade.

O livro divide-se em vatrias partes. A primeira refere-se a Genero e Epistemologia e refiete
uma polarizacdo de referenciais para pensar o
feminismo e a ciancia atuais. De um lado, o
feminismo é pensado a partir da proposta pOsmoderna da dissolucdo do sujeito, irredutivel a
uma lOgica universal, em face das inevitOveis
relacOes de poder, como mostra o artigo da
historiadora Margareth Rago, corn base em
Foucault; de outro, aparece a concepcdto do
feminismo - e dos movimentos de emancipated°
atuais em geral - como legitimo herdeiro do
iluminismo, prOximo do ideal iluminista de emanalpaca° da pessoa, vivendo, assim, as conseqaencias dos limites do pr6prio iluminismo, como é
o caso do artigo do filOsofo Roberto C. Martins.
0 feminismo é analisado como uma forma
de critica - das mals radicals e consistentes,
citando Boaventura Souza Santos-ao paradigma
moderno de racionalidade cientifica, o que
aparece na producdo cientifica sobre genero
ou desigualdadessexuais, como mostra o artigo
de Lucila Scavone, organizadora da coletanea
e do seminOrio que the deu origem. A constituicao deste novo campo de saber, entdo,
aparece fundamentalmente articulada Os questoes levantadas pelo movimento feminista,
enfatizando-se a importancia da afirmacdo da
diferenca e a dimensdo relacional dentro da
reflexdo sobre genera), como reafirmam os comentOrios de Angela Arruda, psicOloga social.
0 artigo da enfermeira Rosa M. G. Serpa
da Fonseca focaliza o campo da saade, a partir
de uma revisal° critica dasteoriasinterpretativas
do processo sadde-doenca, argumentando que
a producdo de saberessobre a sadde da mulher
tern ignorado a mulher como ser social, concebendo-a apenas a partir de suas funcOes
reprodutivas-biolOgicas.
A segunda parte do livro, bastante diferenciada, trata das ImplicacOes sociais e de satkle
dos avancos da contracepcao, permeados
por ambigaidades. Helene Bretin, sociOloga francesa, a partir de pesquisa sobre o uso de metodos contraceptivos injetOveis na Franca, discute
a relatividade do chamado progresso em materia de contracepcao e seu car6ter amblvalente.
Segundo sua argumentacao, para mulheres diferentes, diferentes mótodos sato usados (e recomendados), reproduzindo clivagens socials e
refletindo o acesso desigual a beneficiossociais.
Fernando Carneiro critica o predominio da
contracepcao medicalizada em detrimento de
metodos menos "predatOrios" - como os métodos de barreira e o conhecimento da ovulacao
-e de novas posturas em relacOo 0 sexualidade.

Os comentairios da enfermeira M. Solange
Guarino Tavares complementam estasquestOes
sobre as implicacOes das tecnologias reprodutivas para a saade do mulher.
0 artigo de Solange Dacache Giselle Israel
sobre o uso do produto anticoncepcional
hormonal, cuja marca registrada é Norplant, em
sua preocupacdo de denancia, limits a argumentacao. 0 mesmo pode ser dito da an011se
do jornalista Thais Corral sobre a related° - nal°
observada em outros poises - entre o controle
populacional e o aumento da pobreza no Brasil.
A autora enfatiza as estrategias de resisténcia
das mulheres brasileiras as politicos de controle e
desconsidera outros fatores implicados nests
relacao.
A terceira parte do livro dedica-se ao aborto. Lucila A.C. Vianna o faz do ponto de vista da
epidemiologia. Num trabalho seri° em que trata
quantitativamente do problema, destaca o fato
de que nao existem estatisticas confiOveis para
se avaliar a incIdencia do aborto provocado,
alerta importante diante da irresponsabilidade
corn que se manipulam dodos sobre este fen&
meno, tanto entre os que defendem sua legallzacao quanto entre os que, de forma alarmists,
esbravejam contra ela. 0 artigo de Rebeca de
Souza e Silva, estatistica de formacão, comenta
as questOes e propostas discutidas no primeiro
encontro latino-americano e do Caribe que
reuniu profissionais de diferentes areas para a
discussdo do aborto provocado. Tambern chama a atencao para as dificuldades de discussdo
de uma pratica ilegal e, considerada, por muitos, imoral, cujos dodos, por esta mesma raid°,
carecem de fidedignidade. 0 relato da enfermeira Janine Schirmer sobre a prOttica do aborto
legal numa instituicao de sa6de, a partir de sua
experiencia no ItOlia, mostra as ambigaidades
da questao, mesmo num contexto de legalidade.
A sociology M. Lygia Quartim de Moraes,
partindo do direito prioritOrio da mulher decidir
sobre a gravidez, introduz o que chama de "o
ponto de vista da chow:". Em sua formulacdo,
a related° entre as questaes do aborto e da
cidadania diz respeito nem apenas aos direitos
da mulher (enfatizados nos comentOrlos de
Dandy Prado), masao "direito da crianca de ser
desejada", evitando-se, desta maneira, o que
chama de verdadeiros problemas: a violencia
familiar e social contra a crianca.
0 Ultimo bloco do livro refere-se as
tecnologias reprodutivas e a suas implicacides
sociais, eticas e de sat-Jde. Os artigosneste bloco
tambern contrastam nitidamente. A sociOloga

Alejandro Rotania oferece uma fecunda analise
das implicacOes Oficas do avow° dos ciancias
da vida associadas ao progresso tecnolOgico, a
partir da iclôia de que este avow° significou
uma profunda mudanca ontolOgica, que nao
pode ser ignorada na discuss& dos riscos e
beneficlos das novas tecnologias. Margareth
Arilha lgualmente pondera que as tecnologias
conceptivas, desde que controladas pela sociedade como urn todo, podem ter aspectos
positivos, entre eles, o de realizar o desejo da
maternidade. 0 artigo de Gena Corea, jornalista e escritora, que trata dos riscos da fertilizacao
in vitro e das aberracOes das pesquisas ern torno
desta tecnologia, e o de Fatima Oliveira, môclica, que trata dos problemas relativosaogènero,
ao racismo e a biolética na medicine da procriacao pecam, mais uma vez, por urn torn
denunciatário que, como em outros artigos anteriormente mencionados, limita a analise.

Destacam-se no livro a relevancia e a atualidade dos temas, a perspective multidisciplinar
de analise e a troca de experiências internacionais. 0 livro é, no entanto, deslgual. Ao predorninio de uma analise rigorosa e cuidadosa da
relagao entre genero/sabde e ciência, que faz
sue leitura imprescindivel, contrap6e-se em alguns momentos urnparti-pris que empobrece a
questa°. Pelas ImplicacOes politicos das
tecnologias reprodutivas, que envolvem nao
apenas reflexdo, mas intervencdo, o livro dificilm ente escaparia deste dilema, ao preco talvez
de limitar seu alcance. Quest6es êticas e
ontolOgicas - fundamentals porque dizem respeito a todos(as)n6s, ao que a ciöncia faz, pode
ou deve fazer de nossas vidas - foram colocadas, discutidas e analisadas. Merecem ser lidos
corn toda atencao e cuidado.
CYNTHIA A. SARTI ■

As mulheres e o (seu) tempo
Recherches Feministes, vol. 9,
n° 2, Qu6bec,1996.
0 volume 9, nOrnero 2, da Revista
Recherches Feministes - editada pela Universidade de Laval, em Quóbec, Canada, - tern por
terra Les Ages de la Vie (As idades da vida). A
revista se propOe a mostrar como esse terra
atravessa os principals debates sobre as sociedades atuais e seu futuro. De fato, como bem diz
Francoise-Romaine Quellette, na introducaodo
volume, algumasdasgrandesquestOesem jogo
no momento, como a renovacdo das geracOes,
a insercdo profissional dos jovens, e o aumento
dos custos das despesas p0blicas de saCide e
previdência para diferentes categories de pessoas dependentes, sao "diretamente ligadas a
uma mutagdo ainda recente das temporalidades individuals e coletivas". Partindo do
pressuposto de que as explicacOes sobre essas
mudancas e sobre seus efeitos nao podem se
dar exclusivamente de uma perspective
demografica, o conjunto de artigos e notas de
pesquisa (alêm de algumas resenhas) reunido
nesse n0rnero da Revista realize aproximagOes
diversas - tanto no piano metodolOgico quanto

da escolha dos objetos de investigac 'do - sobre
as diferencas entre os individuos, as geracOes e
os sexos, tentando justapor e articular essas
diferenc as.
Os trabalhos apresentados por sociOlogas,
antropOlogas e historiadoras canadenses, francesas e suicas, agrupam-se basicamente em
torno de doiseixos. 0 primeiro delesremete mais
fortemente para trajetOrias individuals, ao °nailsar os modos de entrada - no feminino - nas
idades, ou os itinerdrios esportivos diferenciados
segundo o sexo, ou ainda a mobilldade de
homense mulheres diante da aposentadorla. 0
outro parte das nocoes de geracao e categoria
de idade, para estabelecer relacOes entre periodos determinados e as experfiancias efetivamente vividas pelos atores sociais. No seu todo,
os artigos recuperam as experiOncias e a acao
social de mulheres, no quadro de relagOes de
idade e, paralelamente, limitadas pelo carater
estruturante das relacOes de gènero.
No primeiro bloco de textos, o trabalho de
Denise Lemieux, A Idade Adulta, seus Limiares,
seus Rituals e suss Fronteiras Incertas: HistOrlas de
Vida de Mulheres de 30, toms as idades da vida
como fonte de simbolizacdo do tempo, e analise discursos retrospectivos e prospectivos de
mulheres adultas jovens de Quóbec, que vive-

ram sua adolescéncia no cendrio de profundas
mutacaes sociais dos anos 60. A autora recupera os rituais de entrada no mercado de trabalho,
saida da casa dos pais, viagens, de formacao
do casal e, principalmente, maternidade, para
apontar "a fluidez e a reversibilidade" dos indicadores de passagem para a vida adulta. E
demonstra igualmente como as diferencas e
desigualdades sociais podem ser responsaveis:
a) por urn lado, pela precocidade de trajetarlas
de jovens das camadas populares, socializadas
por identificacdo corn a geracao que as precedeu; e b) por outro, pela major autonomia nas
opcOes profissionais e pessoais (como a escolha
da carreira e a continuidade dos estudos) das
jovens do meio urbano, tanto as oriundas de
camadas módias e burguesas, como as de
origem social mais baixa que - vivendo em urn
contexto de democratizacao escolar -tambern
se distanciaram do modelo de vida adulta observado durante a infancla.
Helene Desrosiers e Celine Le Bourdais, em
Crescimento das UniOes Livres e Futuro das Familias Biparentals(estasUltimas definidas a partir da
chegada de um primeiro filho ou filha, para um
casal onde os dois parceiros nao tern outros
filhos), propOem-se a estudar o processo de
separacdo conjugal. Pretendem, depois de
documentar a evolucao das modalidades de
formacao de familias, verificar ate que ponto as
mudancas observadas nas praticas conjugais
influem sobre as chances das mulheres que
vivem em familias biparentais de experimentar
uma ruptura da uniao. Os dodos utilizados sao
originarios de uma grande enquete sobre a
familia no Canada, realizada em 1990, e as
autoras analisam uma amostra de cerca de
3.000 mulheres de 25 a 64 anos, casadas formalmente, casadas formalmente apOs urn periodo
de coabitagao, ou vivendo uma uniao livre,
para concluir que: 1) vem crescendo o nOrnero
de mulheres que tern o primeiro filho no seio de
uniaes livres; 2) mais de 40% das mulheres tern o
primeiro filho ou filha depois dos 25 anos; 3) tern
aumentado o tempo entre o inicio da uniao/
casamento e o nascimento do primeiro filho ou
filha; 4) as separacOes continuam sendo mais
freqüentes entre casais que vivem uniOes livres,
mas tern diminuido sensivelmente entre casais
que formalizaram a uniao depois de coabitar
por um period°. As autoras constatam, afinal, a
importancia crescents do "efeito de selecdo",
nos casamentos apas coabitacao, para a estabilidade das relacOes conjugais, mas apostam
tambern nas possibilidades abertas pelos tracos
igualitarios positivos das uniôes livres, para mu-

dancas futuras nas relacoes de género.
Em sua pesquisa sobre Mulheres e Homens
Aposentados: figuras urbanas de mobilidade
circulante, Monique Haicault e Sylvie Mazzella
partem da nocao de plurlmobilidade, que consideram chave para a Sociologia Urbana, para
pensar os deslocamentos de stores socials pelo
"sistema de movimentos" ou "territario de circulacao" ern que se constitui uma cidade. Reconhecendo a especificidade de uma geracao
que conquistou a ampllacao do acesso ao
espaco pUblico - principalmente para as mulheres nao enfrentou o desemprego, experimentou a solidariedade intergeracional e exercitou
o associativismo, as autoras analisam questionarios e entrevistas corn 276 "jovens" aposentados
e aposentadas de menos de 70 anos de Marseille
(Franca), morandosas ou acompanhados. Corn
isso, tracam urn quadro da heterogeneidade de
situacaesvividas e identificam "figurassociolagicas" mais ou menos "circulantes" no espaco
urbano, em virtude do sexo, do capital econOmico ou cultural, ou ainda da capacidade de
negociacao, na familia ou internamente ao
casal, pelo "direito a cidade".
Por sua vez Marie-Jose Manidi Faes nos cid
conta de urn escudo, realizado em Genebra,
Suica, sobre as praticas de esportes exercldas
por mulheres e homens de mais de 55 anos que
fazem parte de associacOes esportivas da cidade. Realizado em dois tempos, em 1993-1994
atraves de 4.742 questiondrios, e em 1994-1995
atraves de 24 entrevistas tipo histarias de vida
corn informantes selecionados a partir da primeiro etapa, o trabalho explora a hipatese de
uma temporalidade sexualmente diferenciada.
Demonstra como homens e mulheres se distinguem em termos dos tipos de prâticas esportivas
- corn as mulheres dedicando-se mais a ginóstica e os homens a esportes variados - alem de
buscarem associacães diferentes e praticarem
o esporte de maneira distinta.
No segundo bloco de textos, o artigo de
Christine Piette, Mulheres, Velhice e Pobreza em
Paris na Primeira Metade do Sóculo XIX, mostra
como o novo quadro de envelhecimento da
populactio francesa corn o avanco da industrializacao e da urbanizacao ganha, no period°
citado, uma outra dimensao. Usando dados
histaricos quantitativos (censos, registros de admissal() em hospitals, hospici os e abrigos de mendigos) e qualitativos (documentos de agendas
de beneficência, material sobre reformas sociais
e estudos de 6poca), a autora trace urn retrato
demogr6fico e sOcio-econOmico da cidade
dominada pela pobreza e demonstra a situa-

cOo desfavordvel das mulheres maisvelhas (pelo
criterio adotado, corn mais de 50 anos), "sobretudo as que estavam sos", em relacdo aos
homens da mesma condicdo. Ignoradas pelos
estudos sobre a classe trabalhadora em geral,
essas mulheres nao parecem ter desenvolvido
tambem uma consciéncia de sus condicao
desigual, fato para o qual Piette sugere quatro
fatores de explicacdo: a diluicdo dos velhos e
velhas no processo de crescimento demografico
acelerado; a generalizacdo da proletarizacdo e
da pauperizacao; a auséncia total de uma
tradicdo de reflexdo sobre a condicdo especifica das mulheres como grupo social; e, finalmente, a recusa, pela sociedade burguesa que se
instaurava, em admitir essa face sombria e
discriminataria de seu praprio avanco.
No artigo Mulheres, masJovensTambern...,
Madeleine Gauthier reflete sobre o quadro de
indicadores que permite acompanhar a trajetaria de mulheres jovens, corn menos de 25 anos,
e compard-la 0 dos homens da mesma coorte,
mastambém a das mulheres mais velhas. Tendo
porpano de fundo o nivel especialmente elevado (58%) de acesso de mulheres a Universidade
no Canada, a autora desagrega dodos estatisticos por idade e sexo e acompanha a mobilidade ascendente dessas jovens mulheres.
Madeleine acha que o presente period° histarico é crucial, em funcdo da reorientacdo do
capitalism° que, sem a contrapartida reguladora do socialismo do Leste europeu e corn a
globalizacdo da economia, tende a criar mais
trabalho porem menos postos de trabalho, gerondo novas desigualdades. E se pergunta se as
jovens mulheres de hole constituirdo uma "geracdo decisiva" como a dos anos 60, capaz de
romper corn velhos paradigmas e transformar
sistemas de valores no sentido de - como indicam algumas tendanclas e contrariamente as
mulheres que as precederam - associar positivamente trabalho e vida privada, eventualmente
trocando a paridade salarial e de poder em
relacdo aos homens, por "ganhos" em nivel
familiar.
Finalmente Luise Toupin, corn o artigo Dos
'Usos' da Maternidade na Histaria do Feminism°,
discute como o conceito de maternidade dimensdo central das construcaes socials de
sexo egènero -tem dodo margem, no piano das
acties feministas, a interpretacaes contraditarias que ora julgam a equacdo mulheres-mdes
ultraconservadora, ora revoluciondria. A autora
defende a necessidade de historicizar os discur-

sos matiplos sobre a maternidade, e para isso
compara dois exemplos de mobilizacdo feminina, urn em torn° da medida por pensào as mdes
necessitadas instaurada nos Estados Unidos em
1911, e o outro sobre a luta por abonos de
familia, implantados no Canada apas a 2° Guerra Mundial. Corn isso tenta marcar a distingao
entre o uso "ideolOgico" e o uso "materialists"
da nocao de maternidade, e mostra como, em
Quebec, todo urn esforgo de reflexao sociolagica e politica vem send° felt° para, abandonando o dominio da "cultura da reproducdo" natural e antihistarica analisar as atividades
das mulheres, dentro e fora da casa, como
trabalho.
A revista apresenta, alêm dos textos adma, várias resenhas de trabalhos sobre a condicdo da mulher. Com isso, fica coberta uma
ampla contribuicao intelectual que vai de estudos sobre mulheres e religiao (de Micheline
Dumont, por Claudine Baudoux, de Andrea
Richard por Ann Robinson e de Denise Veillette
(dir.), por Louise Melancon), memarias de lesbicas (de Ann Robinson, por Line Chamberland),
mulheres e trabalho (de Helena Hirata e Daniôle
Senotier, por Angelo Soares), mulheres e artes
visuals (por Jacqueline Bluochard) e violôncia
conjugal (de Maryse Rinfret-Raynor e Solange
Cantin, por Dominique Damant), a outros sobre
a escola primaria mista (de Claude Zaidman, por
Andree Satanislas), a extrema-direita contra as
mulheres (de Jo De Leeuw e Hedwige PeemansPoullet, por Chantal Mollie), a migracdo, no
feminlno, na Franca e no Canada (de Lucie
Lequin e Mair Verthuy, por Monique MoserVerrey), a InfluOncia do feminismo sobre o direito
ern Quebec (de Louise Langevin(dir.), por Valerie
Demers e Marie-Andree Bertrand), passando
tambern por urn "romance intimista" (de Nancy
Houston, por Marie Beique).
A Recherches Ferninistes corn o referido
volume tematico nos oferece, portanto, uma
bela oportunidade de pensar as relacOes de
gènero a luz das relacaes de idade ou entre
geracaes: olhando a mulher e seu tempo, cruzando dimensaes da experiéncia social de individuos ou grupos e recuperando, assim, a cornplexidade dos quadros de referènclas acionados para a configuracao de identidades e para
a reproducdo ou superacdo da distingdo - e da
desigualdade - social.
ELINA G. DA FONTE PESSANHA ■

Operacdo de resgate ou o silbncio atras
das mascaras
Baile de Mascaras. Mulheres
judias e prostituicdo: as polacas e suas associaVies de ajuda mOtua.
KUSHNIR, Beatriz.
Rio de Janeiro: Imago, 1996, 258p.
Urn tema cheio de riscos e ambigOidades.
Urn grupo marcado por estereatipos, urn mundo
envolto ern fantasias. Ao escolher as "polacas"
e seus caffens 1 , os imigrantes judeus envolvidos
corn o traffic° de escravas brancas - como se
convencionou chamar a "importacao" de joyens prostitutas da Europa para a America e,
especificamente, para o Brasil, entre o final do
sOculo XIX e as primeiras dOcadas do sOculo XX
- para objeto da dissertacao de mestrado ern
HistOria que deu origem ao livro publicado pela
Imago, Beatriz Kushnir sabia que iria enfrentar um
desaflo espinhoso. Se, ainda hoje, numa sociedade ern que se alardeiam os avanaos da
liberalizacao da moral sexual, a prostituigao é
tide como uma atividade marginal e tratada
como assunto tabu, que dire nas primeiras decadas deste seculo e no contexto de uma comunidade imigrante empenhada ern afirmar
uma identidade positiva na sua nova paffria.
Seja atraves de urn discurso acusatario ou
vitimizador, de awes policiais ou de cruzadas de
resgate moral, os "legItimos representantes" das
sociedadesnacionaise dascomunidadesjudaicas se aliavam num mesmo propOsito: reprimir a
prostituicao e silenciar a sua fala.
Decidida a enfrentar o desafio de resgatar
uma mernaria "apagada" pelo preconceito e
pela repressao, entretanto, a pesquisadora nao
foi movida apenas pelo seu interesse ern ampliar

' Polacas era a denominacdo genOrica dada a
todas as prostitutas judias, qualquer que fosse a sua
nacionalidade. Caften, como eram chamados os
rufiaes, 6 urn termo originado no sobretudo escuro
e longo que caracterizava a indumentaria dos
homens judeus da Europa Oriental.

o conhecimento histarico sobre urn tema desprezado, mas, sobretudo, por acreditar ser esta
uma via indispensavel para uma compreensao
plena da condicao judaica em suas diferentes
manifestacaes, sem temer incorporar seus aspectos contraditOrios e marginais. E, entao, corn
foco no conceito da "construcao da identidade ern suas mUltiplas possibilidades, neste caso,
voltado para urn grupo marginalizado especifico" (p.129), que desenvolve a pesquisa cujos
resultados nos sao apresentados em Baffle de
Mascaras. Neste sentido, seu trabalho se inscreve diretamente no interior da proposta de uma
hIstOria dos excluldos, desenvolvida por autores
como Michelle Perrot e Michael Pollak, que,
denunciando o carater de dominacao da chamada história oficial, faz, conforme afirma este
Ultimo, "da empatia corn os grupos dominados
estudados uma regra metodolOgica, e reabllita
a periferia e a marginalidade", acentuando "o
carater destruidor, uniformizador e opressor da
mernOria coletiva nacional"2.
0 litulo do livro, a primeira vista sem relacdo corn o tema tratado, ganha sentido a luz
desta perspective. Referido a uma imagem do
filme de Juan Bautista Stagnaro, El Camino del
Sur, sobre o traffic° de escravas brancas, ele
evoca o momento em que, ao final de urn baile
de Carnaval na zone do baixo meretrIcio de
Buenos Aires, dois personagens - urn caften e
uma jovem prostituta que julgando-se desconhecidos haviam se aproximado e dancado
juntos num jogo de seducao, retiram as mascaras e se descobrem Irmaos. E urn efeito aridago ao deste momento revelador do final do
baffle que Beatriz Kushnir pretende produzir atrayes de sua pesquisa. Para tanto, vislumbra urn
caminho seguro: substituir o tabu e o estigma -as
mascaras - presentes no discurso social dominante sobre o grupo, pelo discurso do prOprio
grupo sobre a sua trajetaria - a sua verdadeira face.
Se apresenta uma saida, este caminho
apresenta tambOm uma dificuldade, que 6 comum as pesquisas sobre o passado de grupos
2 POLLAK, Michael. MemOria, Esquecimento, Si gncio. Revista Estudos Histaricos, Rio de Janeiro, 1989,
vol. 2, n° 3, p. 4.

marginalizados: a escassez de material. Seguindo as sugestOes de autores como Carlo Ginzburg
e Robert Darnton que propOem uma abordagem etnogrdfica da HistOria, Beatriz Kushnir opta,
entào, por abrir moo de uma perspectiva totalizadora, perseguindo pistas inesperadas e valorizando os fragmentos encontrados na busca. E
assim que acaba por centrar sua an011se nos
registros das associagOes criadas pelos imigrantes judeus, tanto homens quanto mulheres, que
integravam a rede do mercado de prostituicOo
estrangeira nas cidades do Rio de Janeiro, Selo
Paulo, Santos, Buenos Aires e Nova lorque e que
dOo conta de urn period° de entre quarenta e
sessenta anos de sua histOria. Entre estes, os
documentos da Associacdo Beneficente Funeral° e Religiose Israelita do Rio de Janeiro, da
Sociedade Feminine Religiosa e Beneficente
Israellta de Ma Paulo e da Sociedade Beneficente Rellglosa lsraelita de Santos, a que a
pesquisadora pOde ter acesso direto, complementados por alguns depoimentos orals obtidos
junto a pessoas que particlparam diretamente
destas InstituicOes ou tiveram algum convivio
corn seus membros, sdo as fontes primarias em
que se fundaments a andise.
Ao contrOrio do que afirma a voz corrente,
que classifica estas instituicOes na lOgica do
estigma, associando-a ao crime e a marginalidade - Jeff Lesser, por exemplo, se refere 0 sede
da associacdo paulista como sede/bordel 3 - na
interpretacOo de Beatriz, apoiada numa leitura
exaustiva e atenta de Livros de Atas, Livros de
Registros e Estatutos e nas declaracOes de seus
entrevistados, todas eram "associacOes de ajuda mOtua de cunho beneficente e funerOrio
baseadasem preceitos da religiáo judaica" (p.35)
e devem ser entendidas como expressOes de
uma estratógia coletiva de construcdo de uma
identidade judaica positive. Uma alternative,
portant°, para o espaco de marginalidade a
que o grupo se achava confinado pela acdo da
sociedade naclonal e, fundamentalmente, das
prOprias comunidades judaicas. A importOncia
da ativIdade funereiria é reveladora da extensato desta exclusdo: proibidas, em vida, de freqUentar as InstituicOes religiosas e de participar
das vdrias esferas da vida comunitOria organ izada, as prostitutes, segundo os preceitos judaicos, sO poderiam ser enterradas junto cos muros
dos cerniterlos, evidenciando, na morte e para
a eternidade, o seu lugar a margem do social.
3 LESSER, Jeff. 0 Brasil e a Questao Judaica -imigracdo, diplomacia e preconceito. Rio de Janeiro:
Imago, 1995.

Sem desmerecer a seriedade da pesquisa,
o interesse do material documental levantado,
ou a pertinencia da hipOtese central da andllse,
Baile de Mdscaras deixa no leitor, ao final, uma
sensacdo de ausencia e de ndo-dito. Quern
sdo, afinal, as Zeldas, Sarahs, Angelinas, Fannys,
Albertos, Celinas, Eugenias, Berthas, AmOlias,
Evas, Bailas, Rebeccas e todos os protagonistas
da histOria que Beatriz Kushnir se prop6e contar
e a quem dedica seu livro? Atraves da descried°
minuclosa dos documentos das associacOes a
que pertenceram, estes personagens nos sdo
apresentados nos papeis de presidentes, vicepresid entes, secretdrios, procuradores, tesoureiros, zeladores, enfim homens e mulheres que
compram terrenos, constroem sedes, organizam sinagogas e tomam tantas outras decisOes
e medidas econOmicas, politicos e burocrOticas. Nem uma palavra sobre suas outras atividades, nem uma mencOo importante ao fato de
serem cdffens e prostitutes. A nä° ser quando a
autora faz referenda ao discurso policial ou da
sociedade excludente. Serb esta, como pretende, a histOria da vida privada de mulheres
pUblicas?
Talvez se situe ai, na avaliacOo que faz dos
fragmentos que elege como plstas privilegiadas
para o desvendamento da auto-representacdo
do grupo estudado, a razdo desta ausencia.
lnspirada no exemplo de Michelle Perrot que, ao
estudar as mulheres do seculo XIX recorre cos
registros presentes nos etas familiares - os livres
de raison -, Beatriz Kushnir trata as etas das
associacOes de cOftens e polacas como documentos da vida privada. Ora, embora ndo pertencessem ao mesmo espaco pOblico onde se
exerciam as atividades da prostituicOo, as assoclagOes tinham tambem urn carOter pUblico e
oficial. Neste aspecto, inclusive, residia a sua
eficácia enquanto estratógia de construed° de
uma identidade legitima que se contrapunha
da marginalidade. Mais que registros de uma
histOria privada, portant°, poderiam ser melhor
qualificados como registros de uma histOria privada da vida pUblica. Privada porquerestrita ao
grupo, e pUblica porque era tambern com a
sociedade exterior que se estabelecia o diOlogo. Enfim, uma histOria oficial do grupo sobre si
mesmo. Assim, numa lOgica de inversdo, se a
história oficial dominante oculta a "normalidade" e expOe a marginalidade, a histOria oficial
do dominado, expOe a "normalidade" masomite
o que a outra desqualifica como marginal. Em
ambas, o silencio moralista. Em ambas, o ndodito. E este que se le, na verdade, nas entrelinhas
das linhas "duras e fries" dos registros burocrdti-

cos. E este que se depreende tambern das
declaragOes do Sr. O., que durante mais de duos
dOcadas foi contador da sociedade do Rio de
Janeiro, e s6 muitos anos depois foi descobrir o
teor do trabalho de seus sOclos.
Ansiosa por desmontar o tabu e as imagens estereotipadas que pesam sobre os imigrantes judeus envolvidos corn a prostituigdo, a
autora scabs portransformar a empatia de que
fala Pollak ern cumplicidade corn seu objeto. S6
assim se compreende que urn trabalho sobre o
trófico de escravas brancas nOo trate sena°
perifericamente de questOes relativas 0 prostitulgao e que, ao longo do texto, solidariedade e
religiosid ad e sejam as palavras-chave, mal d ando espago para a presenga de termos como
sexualldade, comórcio e violOncia.
Buscando fugir ao tabu e ao estigma,
numa verdadeira operagdo de resgate, o trabalho de Beatriz Kushnir assume urn tom
deliberadamente mIssionório. JO o titulo de sua
apresentagdo previne o leitor de seu objetivo de
"exorcizer demOnios". Este, se for atento,
retornarO a epigrafe, retirada de urn texto de
Robert Dorton el6 encontrarO a frase que parece inspirer o espirito da pesquisa, esclarecendo
a maneira como Beatriz encara a sua tarefa
intelectual: "Os historiadores voltam desse mundo (o passado) como missionOrios que partiram
para conquistar cultures estrangeiras e agora
retornam convertidos, rendldos 0 alteridade dos
outros".
Baffle de Mascaras possui, sem d6vida, urn
mOrito indiscutivel. Ganha-se, corn a sua leitura,
uma visdo nova e mals humans de urn mundo
condenado as sombras. Perde-se, no entanto, a

possibilidade de perceberesta humanldadeem
sua manifestagdo mais complexa, isto e, mais
ambigua. Polacas e cOftens, 6 o prOprio livro de
Beatriz quern nos mostra, eram capazes de conciliar coisas aparentemente too contraditOrias
quanto religiosidade e comOrcio do corpo, encontrando urn modo original de negociagdo
entre o sagrado e o profano. E magistral, a este
respeito, a transcrIgOo de urn trecho de uma
entrevista corn Becca, uma das polacas: "D.
Becca, aflnal de contasvocOssOtinham clientela got e voces faziam questelo de serem judias
de qualquer maneira". Ai elo se vlrou e disse uma
frase genial: "Olha, o fregues podia sertrelf, mss
o dinhelro era kosher" (p.151)4
Ultrapassar o estigma sem silenciar sobre
ele talvez exija urn outro tipo de reconhecimento, que ndo exorcize e sim incorpora. Aquele
que Julia Kristeva aponta quando, ao falar do
estrangeiro - figura do Outro que nos ameaga e
assusta porque nos confronts corn nossos °mites
sugere que recoloquemos a questdo e, ao
invOs darmos "acolhida do estrangeiro no interior de urn sistema que o anula", permitamos a
coabitagdo, em nos, "destes estrangeiros que
todos reconhecemos ser"5.
4 Gdi é a designacdo ern lingua idiche para ndojudeus; treif é uma palavra hebraica para sujo e
kosher, tambem ern hebraico, signiflca born para o
consumo, purificado segundo as leis sagradas.
KRISTEVA, Julia. Strangers 0 Nous Mernes. Paris:
Gallimard, 1988. Tradugdo da autora.

ILANASTROZENBERG ■

