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APRESENTAÇÃO 





Com a finalidade de examinar a situação da mulher em todos os 
setores de atividades, foi criada, através do Requerimento n.0 15, de 1976, 
esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, cuja Presidência me coube, 
em conseqüência da manüestação de seus Membros. 

Os trabalhos se desenvolveram no pra.oo de seis meses, período em que 
foram ouvidas 39 personalidades atuantes em ramos diversüicaldos, tais 
como professoras, deputadas, jornalistas, psicólogas, donas-de-casa, escri-
toras, lfder das empregadas domésticas, artistas, juizas, pesquisadoras, as-
sistentes sociais, advogadas, desportistas, sociólogas e presidentes de 
associações. 

Como fase instrutória, foi coletado vasto material informativo e com-
probatório. 

A fase final constou da discussão e votação do Relatório e aprovação 
no sentido de serem expedidos certificwdos de participação das supracitadas 
personalidades. 

Mister se faz enaltecer o alto espírito de colaboração dos componentes 
desta CPI, uma tônica constante duralllte as reuniões realizadas, fator que, 
aliado à dedicação e à compreensão demonstradas, permitiu fosse estabe-
leciido um clima propício aos debates encetados, apesar de exaustivos os 
trabalhos e conflitantes, inúmeras vezes, as teses defendidas. 

Com a aprovação do Relatório Final, encerramos a nossa participação 
nesta CPI, cujas conclusões, acreditamos, oferecem os requisitos indispen-
sáveis para o exame que se processará no Plenário desta Casa. 

Do acervo da Comissão, extraímos a presente síntese que, conforme 
disposta neste volume, julgamos conter os elementos necessários ao escla-
recimento dos interessados na matéria. 

Cabe-nos destinar uma palavra de agradecimento aos colegas Senadores, 
à Imprensa que tanto nos prestigiou, ao Sr. Assistente e aos demais Fun-
cionários postos à !disposição desta CPI, que tanto ajudaram esta Presidência 
e esta Comissão a engrandecer, mais uma vez, o nome do Senado Federal. 

SENADOR GILVAN ROCHA 
Presidente 
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REQUERIMENTO Nll 15, de 1976-CN 

Cria Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para 
examinar a situação da mulher em todos os setores de ati-
vidades. 

Ex.mo Sr. Presidente do Congresso Nacional: 

Com fundamento no art. 37 do texto constitucional e no art. 21 
do Regimento Comum, requeremos a constituição de Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito, integrada por 22 membros, com a finali-
dade de examinar a situação da mulher em todos os setor~s de ativi-
dades - social, político, trabalhista, legal, etc., observado o prazo de 
seis meses para conclusão de seus trabalhos, na realização dos quais 
poderá despender, no máximo, quinhentos mil cruzeiros. 

Justificação 

Há muito tempo alimento a intenção de promover amplas in-
vestigações e pesquisas sobre a verdadeira situação da mulher bra-
sileira. 

Inúmeros motivos - feminismos e outros movimentos extrava-
gantes à parte - conduzem-nos, inexoravelmente, a ponderar e a 
meditar sobre a quadra ou estágio de civilização a que chegamos, 
onde já não é possível ignorar a posição de inferioridade atribuída à 
mulher em todos os setores da atividade humana, situação essa que 
está refletida não somente no comportamento e no relacionamento 
das pessoas, através das convenções ou instituições mais duradouras 
(família, por exemplo), como no próprio ordenamento jurídico da 
sociedade. 

As normas que governam os grupamentos humanos (tribais, co-
munitários, nacionais, etc.) nada mais são do que o retrato das con-
quistas sociais desses mesmos grupamentos, as quais, certamente, 
nem sempre foram lisonjeiras para com a mulher, indiscutivelmente, 
um ser a que se dá um tratamento de segunda classe. 

E, se assim, é não creio que seja racional- ou mesmo prudente 
- continuar mantendo o statu quo, a farsa e o desequilíbrio, a discrt-
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minação enfim, em razão de meros preconceitos, ainda que solicHfi-
cados durante milênios. 

Pois bem, estou encontrando, agora, na publicação de um exem-
plar especial do "Cadenro de Pesquisas" da Fundação Carlos Chagas, 
não só um novo alento para esta antiga idéia, como também os 
argumentos bastante para justificar a criação da CPI requerida. 

Com efeito, E..-a Alterman Blay, com a autoridade de professo-
ra assistente, doutora do Departamento de Ciências Sociais da USP e 
de pesquisadora das mais sérias, constata que: 

". . . . . . no caso brasileiro, em que se deu um tardio e reduzido 
processo de industrialização, há uma tendência de limitar a partici-
pação da mulher em atividades economicamente ativas. Isto decorre 
da liberação de mulheres de atividades rurais e da não incorpora-
ção proporcional das migrantes em atividades econômicas urbanas. 
Desse modo as mulheres engrossam um enorme "exército industrial 
de reserva", altamente manipulado pela dinâmica econômica. Passa 
a ser um falso problema dizer que a mulher pode decidir quando 
deseja trabalhar: ela na verdade é conduzida ou impedida de fazê-lo, 
dependendo das necessidades do mercado. 

Verificamos, também, que as trabalhadoras qualificadas na in-
dústria, universitária ou não, são conduzidas a trabalhar em áreas 
consideradas femininas. As universitárias atuam principalmente nos 
setores administrativos ou em serviços de assistência e saúde. Não são 
aproveitadas nos setores de produção, mesmo quando muito bem pre-
paradas para isso. 

As carreiras desempenhadas por mulheres na indústria são fe-
mininas por uma dupla ação: são socialmente consideradas adequa-
das à "mulher <como o caso das secretárias) e não há obstáculos por 
parte do mercado em empregá-las. 

Mas este processo de feminlllzação de certas atividades econô-
micas começa muito antes, quando da própria escolha dos cursos es-
colares, seja no nível universitário ou não. Assim, a mulher 
universitãria, que trabalha n.a indústria, é principalmente farmacêu-
tica, química, assistente social, nutricionista ou advogada. Com muita 
freqüência, mesmo quando habilitada especialmente para atividade de 
produção, desempenha atividades de caráter burocrático (como en-
genheiras ou médicas que realizam tra~uções técnicas, por exemplo). 

E mais: 
"No caso brasileiro, várias considerações devem ser feitas sobre 

o início da vida profissional do homem e da mulher. O início da 
atividade masculina remunerada costuma ser (parece-nos) cercada 
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de um certo regozijo por parte da família e por uma aprovação os-
tensiva dos amigos. Todos acham que o rapaz que trabalha está 
cumprindo com seus deveres, está desde cedo ajudando na casa, ali-
viando seus pais de um encargo econômico, demonstrando maturi-
dade. Mesmo nas camadas mais ricas onde este trabalho não é 
necessário ele é altamente valorizado como prematura demonstração 
da atitude "responsável" que o rapaz terá no futuro. 

Ao tratar da moça, porém, o início da vida profissional se faz 
freqüentemente sob a expectativa de que este estágio de atividade 
é passageiro, de que "infelizmente ela precisa trabalhar, mas, ao se 
casar, ela não mais "precisará" fazê-lo, está sendo obrigada a isso por 
razões econômicas. Quando não há este clima de estar a mulher 
desempenhando um "falso papel" há uma muda indiferença que 
certamente vem se somar à desaprovação e não criar um estímulo" 
(Trabalho Industrial X Trabalho Doméstico - A Ideologia do Tra-
balho Feminino, de Eva Alterman Blay, in Cadernos de Pesquisa n.0 

15, da Fundação Carlos Chagas, págs. 9 e 11). 

Já Glaura Vasques de Miranda, da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais, em alentado trabalho sob a 
denominação de "A Educação da Mulher Brasileira e sua Participa-
ção nas Ath'idades Econômicas, em 1970", contido na mesma publi-
cação, pondera que: 

" ...... podemos verificar que a participação da mulher na for-
ça de trabalho, comparada à população total, está associada, inicial-
mente, ao estado civil da mulher. As solteiras, como se esperava, ten-
dem a demonstrar participação muito mais alta, ou três vezes a do 
grupo de casadas. Essa diferença tão acentuada é atribuída não so-
mente às maiores dificuldades objetivas que a mulher enfrenta (a 
mulher casada) para deixar o lar, no qual tem a responsabilidade das 
atividades domésticas e cuidados dos filhos, mas também é generali-
zada atitud-e negativa em relação ao trabalho da mulher casada." 

"É interessante observar que as gerações mais jovens tendem a 
uma participação mais alta do que as gerações mais velhas, não so-
mente pela influência de níveis educacionais mais altos, que são 
decorrentes das maiores oportunidades de escolarização oferecidas pela 
expansão do ensino do País, mas ainda pela discriminação contra a 
mulher mais velha e a conseqüente preferência do mercado por mu-
lheres mais jovens. Os anúncios de empregos nos jornais, bem como 
os editais de concursos públicos ou entidades paraestatais, demons-
tram claramente essa preferência." 

"A participação feminina na força de trabalho está, por outro 
lado, fortemente associada à situação sócio-econômica da família ou 
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à sua classe social. Situação sócio-econômica da familia representa 
aqui uma combinação de três fatores: educação, ocupação e renda do 
marido, no caso das mulheres casadas; e, educação, ocupação e renda 
do pai, no caso das mulheres solteiras. Assim, as mulheres casad-as de 
classe mais alta têm uma possibilidade de participar da força de tra-
balho quase 4 vezes maior do que as mulheres de classe baixa e duas 
vezes maior do que as de clas.se média. A maior participação das mu-
lheres de classe alta nas atividades econômicas deve-se às maiores 
oportunidades de obtenção de emprego do que as mulheres de classe 
baixa, não somente porque têm mais a~to nível de escolaridade e 
maior probabilidade de possuir empregada doméstica, mas também 
em função do relacionamento social que a família pode proporcio-
nar." I Autora, trabalho e publicação citados, págs. 25, 27 e 23 l. 

Pesquisamos sobre o "Acesso da Mulher ao Ensino Superior Bra-
sileiro", Carmen Lúcia de Melo Barroso e Guiomar Namo de Mello, 
do Departamento de Pesquisas Educacionais d-a Fundação Carlos Cha-
gas, chegaram, dentre outras, às seguintes conclusões: 

"A Mulher na Clientela Potencial do Ensino Superior. - Embora 
a conclusão do colegial dê ao jovem ou à jovem direito de ingressar 
em qualquer área do ensino superior, os diferentes ramos ou habili-
tações em que se divide aquele grau tornam esse direito bastante li-
mitado. Mecanismos de seleção econômica - que operam de forma 
mais ostensiva nos primeiros anos de escolarização - funcionam 
ainda no final da escola média, facilitando ou dificultando o acesso 
às várias alternativas de formação que o 2.0 grau oferece, seja em 
termos de organização curricular, seja em termos de qualidade de 
ensino. Desse modo, na prática, não existe igualdade de condições 
entre portadores do mesmo diploma ou certificado de conclusão de 
curso, quando se propõem a disputar uma vaga em nossas escolas 
S'lperiores. Mecanismos de seleção cuja gênese e natureza são dife-
rentes, mas de efeitos semelhantes, parecem atuar com relação ao 
sexo dos alunos. Coexistindo com os obstáculos econômicos, talvez 
reforçando-os, essa seleção se traduz numa distribuição bastante de-
sequilibrada de moças e rapazes pelos vários ramos ou habilitações 
do ensino colegial. ........... " 

"A distribuição desigual dos sexos pelas alternativas de formação, 
ao nivel da escola média, torna bastante teórica a eqüidade de 
moças e rapazes na concorrência para o ensino superior. Os rapazes 
que aspiram a esse ensino, em sua maioria concluintes do científico, 
possuem maiores chances de ingressar nas carreiras de ciências bioló-
gicas e exatas, que são socialmente valorizadas, bem mais do que 
aquelas nas quais os egressos do curso normal, ou mesmo do clássico 
conseguem entrar mais facilmente. Pode-se mesmo afirmar que à 
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mulher aplica-se uma dupla seleção. Vencidas as barreiras de natu-
reza econômica que dificultam o acesso de homens ou mulheres ao 
ensino superior - ou pelo menos a algumas escolas ou cursos desse 
nível - ela deve também superar obstáculos de natureza psicossocial 
que, quando não imped-em que curse uma faculdade, de:imitam car-
reiras como sendo mais adequadas para ela." (Carmen Lúcia de Melo 
Barroso e Guiomar Namo de Mello, in Cadernos de Pesquisa, da Fun-
dação Carlos Chagas, n.0 15, págs. 47 a 50). 

Uma equipe coordenada por Maria Amélia Azevedo Goldberg, 
pesquisando sobre "Concepções sobre o papel da mulher no trabalho, 
na política e na família", oferece-nos as seguintes ponderações ou 
conclusões: 

na Áustria as mulheres são 41,3% da mão-de-obra; na 
Turquia, 40,5; na Alemanha Ocidental, 36,4%; na França, 34,9%; nos 
Estados Unidos 34,1%; no Brasil elas são menos de 10% <São Paulo, 
1970). As causas podem ser buscadas tanto em condições sociais, 
quanto nas concepções acerca do trabalho feminino, incorporadas em 
r.ossa legislação do trabalho. No primeiro caso parece certo que "a 
urbanização tem levado a mulher brasileira a abandonar a atividade 
produtiva. Este abandono tem tomado duas formas, ambas implican-
do na realização de tarefas domésticas por parte da mulher: uma, o 
desemprego oculto ("dona de casa") e a outra, o emprego doméstico" 
(Madeira e Singer, 1973, pág. 50). 

No segundo caso, nossa legislação apenas aparentemente protege 
o trabalho da mulher. A legislação trabalhista, tal como vem expressa 
sobretudo no Capítulo III, da Consolidação das Leis do Trabalho ("Da 
Proteção do Trabalho da Mulher") Yeda-lhe o trabalho em "subter-
râneo, mineração, em subsolo, pedreiras e obras de construção pú-
blica ou particular .... " (art. 287). 

Se isso ocorre em relação ao mundo do trabalho, também na fa-
mília a mulher é cerceada em seu poder de decisão. "Espera-se que 
e:a obedeça ao marido e não tenha iniciativa. A mulher ideal, além 
de submissa, deve ser fiel ao seu marido e servi-lo de todas as ma-
neiras possíveis, preparando sua comida, lavando suas roupas, man-
tendo a casa em ordem, não permitindo que as crianças o perturbem, 
evitando falatórios e perda de tempo em conversas com vizinhos" 
< Gans, Pastare e Wilkening, s.d., pág. 11). "O papel da mulher brasi-
leira da classe superior e da classe média tem, como centro, um núcleo 
de valores que pode ser chamado de complexo de virgindade. A crença 
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de que a virgindade da mulher solteira deve ser preservada a todo 
custo, tem resistido tenazmente à mudança ....... " 

No meio rural brasileiro, a posição da mulher é determinada 
através de relações tipicamente patriarcais. "O homem é que deter-
mina os padrões de comportamento da esposa e filhos, isto é, ele vi-
gia aqueles aspectos do comportamento das mulheres e de sua famí-
lia que se refletem na sua honra e no seu prestígio" (Berlink, 1964, 
pág. 114). 

Todos esses depoimentos fazem prever que, na política, deV'e ser 
ainda menor a participação feminina porque "a vida pública 
exige qualidades totalmente contrárias àquelas do papel feminino tra-
dicional. ... As atividades da vida pública são contrárias ao emprego 
que a mulher faz, normalmente, de seu tempo ...... A vida pública 
tem má reputação e as mulheres mais que os homens são sensíveis a 
essa má reputação ...... Enfim, a política supõe que se tome a pala-
vra em público ... e isso é contrário à concepção da mulher que a 
tradição quer modesta e apagada" (Péchadre e Roudy, s.d. pág. 39). 

Em todo o mundo, a conquista, pela mulher, do próprio direito de 
voto é uma das mais recentes, na longa e histórica jornada de eman-
cipação feminina: tem pouco mais de 50 anos na Inglaterra, datan-
do entre nós, de 1934. Para a mulher, no entanto, mesmo essa con-
quista tem sido transformada numa outra forma de submissão. 
Como assinala Pierson, ao estudar a comunidade rural paulista de 
Cruz das Almas: "não se espera que a mulher participe de atividades 
políticas, exceto para votar de acordo com as convenções, digo, con-
vicções de seu marido, o que vem, de certa forma, manter em situação 
de fato, a situação jurídica existente até 1934, isto é, até 1934 a mu-
lher não tinha participação política e de 1934 para cá, a sua parti-
cipação se restringe à vontade do marido" (Berlink, 1964, pág. 113). 

Todos esses elementos tornam compreensível porque - mais ou 
menos na mesma época em que a Inglaterra festeja o cinqüentenárlo 
do voto feminino - a ONU aprovava uma Declaração para elimina-
ção da Discriminação cont.ra a Mulher. ("Concepções sobre o papel da 
mulher no trabalho, na política e na família", in Cadernos de Pes-
quisa, da Fundação Carlos Chagas, n.0 15 - pesquisa l:le Maria Amé-
lia Azevedo Goldberg, Marisa T. D. S. Baptista, Neide Can·alho Arru-
da, Elva Siqueira de Sá Barreto e Sônia Maria Carvalho de Menezes, 
págs. 86 a 120) ." 

Todas estas observações, em seus aspectos gerais, Ja são conhe-
cidas, sendo certo que muitas delas apresentam-se irrespondíveis ou 
incontrastáveis. 
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Por isto que o legislador, dada a sua responsabilldade de elaborar 
leis justas e, pois, de promover a felicidade geral da comunidade, tem 
o dever de aprofundar-se no seu estudo, a fim de verificar até que 
ponto a legislação vigente contribui para o referido estado de coisas 
e em que pontos deve ser mudada. 

Tal é o objetivo da CPI requerida. 

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 1976.- Nelson Carneiro, 
Accioly Filho, Mattos Leão, Henrique de La Rocque, Jessé Freire 
Jarbas Passarinho, Domício Gondim, Eurico Rezende, Otto Lehmann, 
Saldanha Derzi, Arnon de Mello, Evelásio Vieira, Alexandre Costa, 
Orestes Quércia, Danton Jobim, Luiz Cavalcanti, José Lindoso, Mauro 
Benevides, Franco Montoro, Itamar Franco, Ruy Santos, Marcos Frei-
re, Paulo Brossard, Gilvan Rocha, (Ilegível), João Menezes, José Car-
los Teixeira, Celso Barros, Jader Barbalho, Henrique Eduardo Alves, 
Nelson Thibau, Paes de Andrade, Airton Soares, João Gilberto, Aloisio 
Santos, Jarbas Vasconcelos, Mário Moreira, Odacir Klein, Rosa Flores, 
Moreira Franco, Leônidas Sampaio, Milton Steinbruch, Jorge Uequed, 
Arnaldo Lafayette, Nabor Junior, Renato Azeredo, José Camargo, Sil-
vio Abreu, Sebastião Rodrigues, Joel Ferreira, Genervino Fonseca, 
Francisco Amaral, Lauro Rodrigues, Roberto Carvalho, Emanoel 
Waisman, Argilano Dario, Brígida Tinoco, Alencar Furtado, Peixoto 
Filho, Walter de Castro, Júlio Viveiros, Vinicius Cansanção, Dias Me-
nezes, Octacílio Queiróz, Walter Silva, Genival Tourinho, Antunes de 
Oliveira, Israel Dias Novaes, Lincoln Grillo, Daniel Silva, Jerônimo 
Santana, Ernesto de Marcos, Fábio Fonseca, Lindovino Fanton, Airton 
Sandoval, Odemir Furlan, Oswaldo Lima, José Maria de Carvalho, 
Carlos Santos, (Ilegível), Eloy Lenzi, Jorge Ferraz, José Thomé, Jorge 
Moura, João Cunha, Pedro Faria, Antônio José, Otávio Ceccato, JG 
de Araújo Jorge, Theodoro Mendes, Tarcísio Delgado, Pedro Lauro, 
Magnus Guimarães, Figueiredo Correia, Francisco Studart, Antonio 
Annibelli, Nelson Maculam, Juarez Bernardes, Jaison Barreto, Antonio 
Carlos Oliveira, Epitácio Cafeteira, (ilegível), Henrique Cardoso, Adal-
berto Camargo, João Arruda, Adhemar Santillo, Marcos Tito, Noide 
Cerqueira, Joaquim Bevilacqua, Alceu Collares, Guaçu Piteri, Fer-
nando Cunha, José Costa, Gomes do Amaral, Oswaldo Buskei, Fer-
nando Gama, Olivir Gabardo, Fernando Coelho, José Bonifácio Neto, 
José Mauricio, Jairo Brun, (ilegível), Fernando Magalhães, Wilson 
Falcão, Célio Marques Fernandes, Theobaldo Barbosa, Santos Filho, 
Norton Macedo, Ari Ktfuri, Alípio Carvalho, Florim Coutinho, Daso 
Coimbra, Cantídio Sampaio, Jorge Arbage, Arnaldo Lafayette, João 
Clímaco, (ilegível), Josias Leite, Siqueira Campos, Genival Tourinho, 
Furtado Leite, Cardoso de Almeida, Nosser de Almeida, (ilegível) , 
(Ilegível) , (ilegível), Francisco Rocha, Luiz Prisco Viana, Pacheco 
Chaves, Antonio Gomes, José Ribamar Machado, Parente Frota, Hen-
rique Pretti, Hugo Napoleão e (ilegível). 
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PERSONALIDADES QUE COMPARECERAM A COMISSÃO 
PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO 

Dia 28 de abril de 1977 

Dra. Carmem Lúcia de Mello Barroso 
Dra. Maria Machado Malta Campos 
Dra. Guiomar Namo de Mello 
Dra. Fúlvia Maria de Barros Mott Rosemberg 

Dia 5 de maio de 1977 

Dra. Maria Rita Soares de Andrade 

Dia 12 de maio de 1977 

Dra. Gilda Maciel Corrêa Meyer Russomano 

Dia 19 de maio de 1977 

Dra. Maria Alice da Silva 

Dia 26 de maio de 1977 

Dra. Romy Medeiros da Fonseca 
Dra. !ris de Carvalho 
Sra. Regina Coelho 

Dia 2 de junho de 1977 

Dra. Esther de Figueiredo Ferraz 
Dra. Suzanna Frank 
Dra. Zeia Pinho de Rezende 

Dia 16 de junho de 1977 

Sra. Dinah Silveira oo Queiroz 
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Dia 4 de agosto de 1977 

Sra. Heloneida Studart 
Sra. Maria Aparecida Barbosa Campos (Cidinha Campos) 

Dia. 11 de agosto de 1977 

Sra. Sandra Cavalcanti 
Sra. Hi:.Za Porto 
Sra. Nadir de Souza Barbosa 

Dia 18 de agosto 1977 

Sra. Dercy Furtado 
Sra. Maria Sabina de Albuquerque 

Dia 25 de agosto de 1977 

Sra. Carmem da Silva 
Sra. Maria Lenk 

Dia. 1.0 de setembro de 1977 

Sra. Dulce Salles Cunha Braga 
Sra. Hermínia Faria Fernandes Lima 
Sra. Ruth Passarinho 
Sra. Maria Rita Seixas 

Dia 15 de setembro de 1977 

Sra. Lúcia Daltro de Viveiros 
Sra. Ana d-e OliYeira 
Sra. Cecília de Paula Teixeira 

Dia 22 de setembro de 1977 

Sra. Moema Eulália Toscano 
Sra. Leda Collor de Mello 
Equipe de Jornalistas de· Brasília (0 Estado de S. Paulo, Jornal do 
Brasil, O Globo e Veja): 
Arcelina Helena Públia Dias 
Eliana Lucena 
Leda Flora Veiga de Lemos 
Eliane Cantanhede 
Zenaide Azeredo 
Eloisa Doyle 
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DEPOIMENTOS APRESENTADOS 





CARMEN LúCIA DE MELO BARROSO 





Não se pode afirmar que a mulher brasileira tenha estado ausente 
na tarefa de construção da riqueza do país. É verdade que sua atua-
ção tem sido pouco visível: se examinarmos os livros de história 
ou os jornais que registram a história contemporânea, verificaremos 
que sua contribuição é praticamente ignorada. E, no entanto, tem 
sido de sua exclusiva responsabilidade a execução de funções im-
prescindíveis à manutenção do trabalhador e sua prole. Que aconte-
ceria se ela se recusasse a cumprir a sua jornada de trabalho com0 
dona de casa e mãe de família? 

Economistas que se preocuparam com o valor monetário do tra-
balho doméstico produziram estimativas animadoras para os que 
acreditam que esse trabalho constitui importante contribuição para 
a economia nacional. Em 1973, Galbraith, o assessor de Kennedy, 
estimou em mais de 13.000 dólares anuais o valor do trabalho da dona 
de casa norte-americana. Outros estudos americanos em anos varia-
dos estimam o trabalho doméstico em não menos de 25% do PNB. 
A economista Maria Moraes calcula que hoje, no Brasil, uma dona õe 
casa com filhos pequenos e que recebesse o salário de uma empregada 
doméstica diarista teria um salário na base de 1800 cruzeiros mensais. 
E acrescenta: "A sociedade como um todo tem uma dívida secular 
relativamente ao trabalho doméstico exercido pelas donas de casa das 
camadas trabalhadoras, porque esse trabalho, quando é realizado 
individualmente, recebe um pagamento (através do salário do marido) 
muito inferior ao que receberia se esta atividade fosse remunerada 
segundo os critérios de remuneração do pessoal que exerce serviço 
doméstico em residências privadas". 

Por importante que seja o trabalho doméstico, é necessário re-
conhecer que muitas dessas tarefas poderiam ser executadas em 
escala industrial de forma mais eficiente e econômica de modo a 
liberar a mão-de-obra feminina para o exercício de outras funções. 

Evelyne Sullerot, em seu livro História e Sociologia do Trabalho 
Feminino, calcula que o trabalho doméstico não remunerado na Fran-
ça ocupa 2 bilhões de horas a mais que todo o trabalho remunerado 
de homens e mulheres. E a autora acrescenta: "se um diretor de 
fábrica verificar que está gastando mais horas na limpeza que na 
produção, vai achar que não está agindo racionalmente e procurará 
alterar o emprego de fatores". Quais seriam as possibilidades de apro-
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veitamento dessa imensa massa de recursos? É a análise das condi-
ções de trabalho das mulheres que atualmente já exercem atividade 
remunerada fora de casa que permitirá determinar as medidas ne-
cessárias a um melhor aproveitamento da mão-de-obra que atual-
mente permanece segregada dentro das quatro paredes do lar. 

A PEQUENA PARTICIPAÇAO 

É necessário reconhecer que houve um sensível aumento da par-
ticipação feminina no mercado de trabalho nas últimas décadas. Con-
forme podemos ver no Gráfico 1 (a Tabela 1, no anexo, reproduz os 
dados do gráfico). No Censo de 1950, a taxa de atividade feminina 
era 14,6%, passando a 18,6% em 1970. Estudo da PNAD mostra que 
entre 1972 e 1973 o contingente de mão-de-obra feminino teve um 
crescimento relativamente maior que o masculino. Esse aumento 
parece ser o resultado da ampliação do mercado de trabalho pela 
criação de novos empregos e da diminuição dos níveis de renda real 
de grande parcela da população brasileira na última década, tornan-
do cada vez mais necessária a participação das mulheres em ativi-
dades remuneradas para a complementação do orçamento doméstico. 

No entanto, conforme aponta um estudo recente do Ministério do 
Trabalho, a taxa de atividade feminina no Brasil é ainda muito pe-
quena, se comparada com a de outros países. Conforme podemos 
observar no Gráfico 2 (a Tabela 2, no anexo, reproduz os dados do 
Gráfico 2), em 1960 encontrávamo-nos numa posição inferior a todas 
as demais regiões do globo, exceto em relação aos nossos vizinhos 
da América Latina. Em 1970, segundo o Censo, o número de mulheres 
em condições de trabalhar no Brasil (isto é, a força de trabalho fe-
minino, que engloba ,de acordo com os critérios oficiais ,todas as 
mulheres acima de 10 anos de idade) era de 33 milhões. No entanto, 
só 6 milhões e duzentas mil exerciam uma atividade remunerada. 
Por outro lado, considerando-se a população econômica ativa como 
um todo (29 milhões de trabalhadores), verificamos que a mulher 
representava pouco mais que a quinta parte, enquanto os homens 
eram quase 23 milhões. 

Dentro do País o problema é mais grave nas regiões menos desen-
volvidas, onde a taxa de participação é ainda um pouco menor que 
no Sudeste e no Sul, conforme podemos observar no Gráfico 3 (a 
Tabela 3, no anexo, reproduz os dados do Gráfico 3). 

Em todas as regiões as mulheres mais segregadas do mercado de 
trabalho são as casadas. Sua taxa de atividade é 9,8%, quase quatro 
vezes mais baixa do que entre as solteiras. De fato, é nesse ponto que 
encontramos as maiores diferenças entre a situação brasileira e a de 
países desenvolvidos, conforme se pode notar no Gráfico 4 (o Gráfico 

26 



4 está reproduzido no anexo). Essa diferença pode ser atribuída às 
dificuldades enfrentadas pelas mulheres casadas, que, paralelamente 
ao trabalho doméstico e ao cuidado dos filhos, sofrem uma série de 
restrições quanto à sua incorporação no mercado de trabalho por 
parte das empresas. 

O Gráfico 5 (a Tabela 4, no anexo, reproduz os dados do Gráfico 5) 
nos mostra que a participação feminina é maior no setor terciário. 
Dentro deste setor predomina o ramo de serviços, que ocupa mais 
da metade da população ativa feminina no Brasil. A seguir, vem o 
setor secundário, dentro do qual predominam as indústrias têxtil e 
de vestuário, nas quais se concentram 81% das operárias brasileiras 
e, por último, o setor primário, que engloba todas as atividades agro-
pecuárias. No entanto, Felícia Madeira e Paulo Singer salientam que 
os Censos Demográficos subestimam de maneira acentuada o número 
de mulheres ocupadas em trabalhos agrícolas. Enquanto o CensJ 
Demográfico em 1970 apresenta pouco mais de 1 milhão de mulheres 
ocupadas na Agropecuária, o Censo Agrícola enumera 5.800.000. 

O dado mais chocante do Gráfico 5 é a diminuição relativa do 
contingente feminino ocupado em atividades industriais. O estudo 
do Ministério do Trabalho a que já fizemos menção explica essa ten-
dência como resultado do tipo de expansão industrial verificado na 
última década que, calcado na inversão intensiva de capital e na 
utilização de tecnologias sofisticadas, resulta em crescimento mais 
lento de novos empregos e em exigências de mão-de-obra mais qua-
lificada, requisito que raramente a mulher ·tem condições de satis-
fazer, devido a suas escassas oportunidades de formação profissional, 
problema que posteriormente teremos oportunidade de analisar mais 
detidamente. 

A SEGREGAÇAO OCUPACIONAL 

Os número frios sobre a pequena participação feminina no tra-
balho produtivo são alarmantes, quando se considera que o País es-
tá desperdiçando boa parte da metade de sua população na tarefa 
de desenvolvimento. No entanto, mais assustadores são os dados qui) 
se escondem atrás daqueles números, mostrando que, quando sai de 
casa para exercer uma atividade remunerada, a mulher encontra 
ocupações menos gratificantes, menores oportunidades de realização 
profissional, salários mais baixos, menos prestígio e condições de 
trabalho piores que as do homem. (Além disso, é importante acentuar 
que quase toda mulher que trabalha fora de casa, em nosso País, 
continua arcando sozinha com toda a responsabilidade das tarefas 
domésticas, o que caracteriza uma dupla jornada de trabalho.) 

o Censo de 70 revela uma verdadeira segregação em guetos ocupa-
cionais: a maioria das ocupações são quase exclusivamente masculi-
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nas e mais de 80% das mulheres que trabalham no Brasil concentram-
se em apenas 10 ocupações: empregadas domésticas, trabalhadoras 
rurais, professoras primárias, auxiliares de escritórios, costureiras, 
lavadeiras, balconistas, serventes, enfermeiras não diplomadas e te-
celãs. Aí não estão incluídas as prostitutas, cujo núm-ero o Censo não 
registra. 

O Gráfico 6 mostra as 4 ocupações predominantes (a Tabela 5, 
no anexo, reproduz os dados do Gráfico 6). 

Urna rápida análise da situação nas três primeiras atividades 
demonstrará que elas são exatamente aquelas que têm piores con-
dições de trabalho. As diferenças salariais entre os sexos, assim co-
meçam nas limitações do mercado de trabalho, sensivelmente maio-
res para as mulheres do que para os homens. 

As empregadas domésticas 

Entre todas as categorias dos trabalhadores urbanos, a empregada 
doméstica é, certamente, a mais desprotegida pela legislação, sujei-
tando-se a condições de trabalho aviltantes. Em muitos prédios de 
apartamento, ela sofre urna discriminação gritante, não podendo, por 
exemplo, utilizar-se do elevador social e das áreas de lazer. Além 
disso, suas condições de habitação são, muitas vezes, péssimas; apenas 
um cômodo que é classificado na planta da residência como "dispensa" 
como forma de burlar o Código de Obras, pois tem proporções tão 
reduzidas que não pode ser classificado como "dormitório". 

Suas condições salariais são ainda piores: o Censo de 70 revela 
que, entre o grupo empregado em "ocupações domésticas e serviços 
de alimentação", três quartos ganhava menos de 60% do salário mí-
nimo. A Lei n.0 5.859, de 1972, limita-se a conceder-lhes direito a 
20 dias de férias anuais, à anotação na Carteira do Trabalho e à 
contribuição para o INPS. E nem essas conquistas, extremamente 
restritas, são efetivas, pois, corno já reconheceu o ministro Nascimen-
to e Silva, em várias declarações à imprensa, a maioria das emprega-
das domésticas ainda não se filiou ao sistema previdenciário. Assim, 
é urgente estender à empregada doméstica os benefícios trabalhistas 
garantidos às outras categorias de trabalhadores pela CLT. Nesse 
sentido, já foi apresentado, na Câmara, projeto de lei que garante à 
empregada o salário mínimo, a jornada de trabalho com duração 
máxima de 10 horas, o descanso remunerado semanal de 24 horas con-
secutivas e o 13.0 salário. 

Trabalhadoras rurais 

A segunda ocupação predominante das mulheres brasileiras, se-
gundo o Censo de 70, era na agricultura. Também neste caso, a des-

28 



proteção das leis trabalhistas é flagrante, pois verifica-se um cres-
cimento constante, nos últimos anos, do número de mulheres que 
trabalham como "bóias-frias", sem vínculo empregatício e numa si-
tuação de completa insegurança, dado o caráter temporário deste 
tipo de trabalho. Suas condições de trabalho, assim como a de seus 
ce:mpanheiros do sexo masculino, são já muito conhecidas pelos con-
gressistas. É comum se encontrar, ainda, um agravante: muitas fa-
zendas estabelecem uma remuneração menor à mulher, por igual 
jornada de trabalho. E muitas mulheres que se mudaram do campo 
para a cidade tiveram suas oportunidades de trabalho restringidas 
por não terem com quem deixar suas crianças. 

O Censo de 70 revela um quadro trágico no que diz respeito à 
remuneração das trabalhadoras rurais: quase metade não tem rendi-
mentos e 38,5% ganham menos de 60% do salário mínimo. 

Professoras primárias 

O magistério primário é a terceira ocupação predominante das 
mulheres no Brasil, não obstante o maior nível de educação exigido; 
também aí se repetem os problemas apontados anteriormente. Até 
mesmo nas unidades mais ricas da Federação como São Paulo, as 
professoras contratadas a título precário, como as bóias-frias e as 
empregadas domésticas, estão ·à margem da legislação trabalhista. 
Em muitos Estados seu salário é mesmo inferior ao salário mínimo. 
Analisaremos a situação do magistério em maiores detalhes quando 
tratarmos do sistema educacional. 

Passaremos agora a analisar a discriminação salarial que ocorre 
até mesmo dentro de determinada ocupação. 

A DISCRIMINAÇAO SALARIAL E OUTROS PROBLEMAS 

Segundo a PNAD-73, mais da metade das mulheres que trabalham 
recebem um salário mínimo ou menos, enquanto a participação mas-
culina na mesma faixa de renda é de 39,4%. A tendência se inverte 
à medida em que as faixas de renda sobem. Assim, no ponto mais 
alto da escala de renda (acima de 30 salários mínimos) tem-se um.t 
mulher para 60 homens. 

A Tabela 6 mostra essa situação. (Está reproduzida no anexo). 

Poder-se-ia imaginar que essa diferença de rendimentos fosse 
devida a diferenças de nível de instrução. Não é isto o que ocorre. 
Estudo do IPEA, órgão da Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República, mostra que em todas as regiões brasileiras os salários 
das mulheres são menores que os salários dos homens de igual nível 
de instrução. Essas diferenças são mais acentuadas entre trabalha-
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dores que concluíram o curso médio ou superior, e especialmente nas 
regiões mais pobres, conforme podemos observar no Gráfico 7 (a 
Tabela 7, no anexo, reproduz os dados do Gráfico 7). A esse respeito, 
o estudo do Ministério do Trabalho ressalta que "os níveis salariais 
da mão-de-obra não qualificada nas regiões pobres brasileiras são 
tão baixos, que se torna inviável a existência de uma maior discrimi-
nação". 

Glaura Miranda, analisando o Censo de 1970, observou que a edu-
cação ads mulheres leva a um aumento da participação, mas sem 
sempre aquelas com maiores níveis de escolaridade empregam-se em 
ocupações compatíveis e, mesmo quando o fazem, não alcançam os 
níveis salariais do sexo masculino. 

Poder-se-ia supor também que a remuneração menor se devesse 
a um menor número de horas de trabalho. 

No entanto, uma pesquisa realizada pelo IPE da Universidade 
de São Paulo em 1971 observou que os homens tinham um salário/ 
hora cerca de 57% maior que o das mulheres em todas as profissões 
exercidas na indústria paulista. Mesmo nas profissões de secretária, 
treinamento e tradução - consideradas femininas - o salário do 
homem é cerca de 25% maior. 

Poder-se-ia argumentar, ainda, que a remuneração da mulher 
brasileira é menor, porque ela exerce tarefas inferiores. No entanto, 
são muito conhecidos e esporadicamente denunciados pelos jornais 
os casos em que, por igual tarefa, a mulher recebe menor salário que 
o homem, até dentro de uma mesma empresa. Infelizmente, contudo, 
os dados oficiais a esse respeito são escassos, senão in·existentes; há 
t:penas indicações esparsas que já dão conta da dimensão do pro-
blema. Um estudo realizado pelo Instituto de Desenvolvimento da 
Guanabara em 1973 mostra que, mesmo quando a remuneração é es-
tabelecida peJo número de peças produzidas, ela é desigual segundo 
o sexo do trabalhador. 

Além de receber salários menores que os dos homens, a mulher 
enfrenta condições piores de trabalho - que vão desde as discrimi-
nações à sua atividade até a falta de acesso a cargos de chefia e a 
funções que exigem maior· qualificação. 

Na indústria paulista, por exemplo, afunilam-se as oportunidades 
de trabalho para a mulher à medida em que se elevam os níveis de 
qualificação exigidos. O Gráfico 8 mostra os dados do estudo do IPE 
que é citado na tese da Dra. Eva Blay. Como vemos no Gráfico, nos 
trabalhos que não exigem especialização há uma mulher para cada 
três homens; nos que exigem qualificação média a relação é de uma 
mulher para seis homens, e, finalmente, naqueles que exigem pessoal 
de nível superior, a proporção é de uma mulher para 19 homens. 
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Até no magistério - como vimos, atividade considerada essen-
cialmente feminina - observa-se que, à medida em que o "prestígio" 
e o salário aumentam, decresce a participação da mulher. 

A LEGISLAÇÃO 

Toda essa situação descrita acima tem raízes fundamentalmente 
econômicas. Como lembra a scióloga Heleith Saffiotti, a baixa taxa 
de participação da mulher deve-se a uma realidade econômica social 
que "não pode absorver toda a força de trabalho potencial de seus 
membros ... (e que) seleciona categorias sociais sobre as quais pesam 
preconceitos ou elaborações sociais desfavoráveis de certas caracte-
risticas físicas ... para situá-las à margem do processo dominante 
de produção de bens e serviços ou colocá-Ias na base da pirâmide 
constituída por este sistema". Assim como os negros em determinadas 
sociedades, portanto, as mulheres constituiriam parte da mão-de-obra 
de reserva. 

Para garantir o afastamento da mulher do mercado de trabalho 
e para garantir a liberação de parcelas dessa força de trabalho 

quando necessário, isto é, em períodos de carência de trabalhadores 
em determinados setores da economia ou em períodos de deteriora-
ção do salário mínimo - existe toda uma ideologia que define a ima-
gem da mulher como um ser naturalmente dependente e submisso, 
cuja pureza e fragilidade devem ser defendidas das agruras do mundo 
do trabalho. Sua função exclusiva seria a de cuidar dos filhos, do 
marido e dos afazeres da casa. O corolário diretamente derivado deste 
sistema de crenças é que o lugar da mulher é no lar ou, mais especifi-
camente, na cozinha. Apoiadas em argumentos pseudo-científicos, 
que procuram nos hormônios femininos a origem de uma vocação ina-
ta para certos tipos de tarefa, essas crenças atuam poderosamente 
sobre as próprias mulheres, que acabam internalizando os valores e 
aceitando as práticas que as colocam numa situação de inferioridade 
no contexto de uma sociedade em que a posição do indivídup é defini-
da em grande parte em função do trabalho que exerce. 

Se as causas mais profundas do afastamento da mulher do mer-
cado de trabalho podem ser encontradas na realidade sócio-econômica 
-- ao lado de um sistema de idéias que reforça e garante o afasta-
mento, servindo perfeitamente àquela realidade - outro fator contri-
bui muito para a discriminação e para o aproveitamento da mulher 
em funções subalternas e mal remuneradas: a legislação. Os meca-
nismos de implementação das leis já existentes são ineficazes, e as 
próprias leis são insuficientes e devem ser aperfeiçoadas. 

Como já vimos, grande parte das trabalhadoras brasileiras encon-
tram-se em ocupações que as colocam simplesmente à margem dos 
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beneficios da legislação trabalhista, como as empregadas domésti-
ca.s, as "bóias-frias" e a.s professoras contratadas a título precário ou 
substituta.s. É necessário, portanto, corrigir essa situação. 

No entanto, mesmo nos ca.sos das trabalhadoras cujo contrato 
é regido pela CLT o desrespeito à lei é flagrante. Em seu artigo 165, 
inciso III, a Constituição brasileira proíbe a "diferença de salários e 
de critério de admissões por motivo de sexo, cor e estado civil". A 
Lei n.0 5. 473 de 9 de julho de 1968 reforça essa determinação, proi-
bindo qualquer discriminação entre os sexos no provimento de cargos, 
seja na.s empresas privadas ou nas públicas. 

"A intenção do legislador, porém, fica prejudicada na prática 
pelo arbítrio das empresas", como reconhece c estudo do Ministério do 
Trabalho. Todos os dias nos deparamos, nos anúncios classificados 
dos jornais, com o oferecimento de empregos "só para homens". São 
incontáveis os casos de discriminação na admissão dos empregados, 
e à situação não escapam as própria.s empresa.s públicas. 

Como todos devem se lembrar, em outubro de 1975 a PETROBRAS 
não permitiu que mulheres se inscrevessem em concurso realizado 
pela empresa para admissão de novos profissionais na área de geo-
logia. Em junho de 1976, nova discriminação: uma comissão de três 
membros da PETROBRAS, enviada à UnB para fazer uma seleção 
entre formandos de geologia <vários deles mulheres) visando suas fu-
turas contratações, informou que a.s mulheres poderiam inscrever-se 
exclusivamente para o cargo de paleontólogas. 

Este é apenas um exemplo de um fato que se repete todos os 
dias, em todos os pontos do País. Reportagem recente do Jornal do 
Brasil (9 de abril) informa que, em Salvador, 67% dos que procuram 
o Núcleo de Informação e Colocação da Secretaria do Trabalho são 
mulheres, mas o índice de sua admissão na.s empresas é de apenas 
31% porque a preferência dos patrões por mão-de-obra ma.sculina é 
explícita. Isto registrado por um órgão do próprio governo encarre-
gado do cumprimento das leis! 

No entanto, se a discriminação da mulher na admissão ao tra-
balho já é grande, o problema se torna mais grave quando, além de 
mulher, a candidata for ca.sada. Indiferente às determinações legais, 
alguns empregadores chegam a especificar nos próprios anúncios 
classificados que só admitem solteiras. O maior problema relacionado 
à admissão de mulheres casadas, na visão do empregador, reside na 
possibilidade de que ela tenha filhos. 

O problema que mais freqüentemente chega ao Judiciário no que 
diz respeito ao trabalho feminino continua sendo o da dispensa de 
empregadas durante a gravidez, segundo levantamento realizado pela 
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advogada trabalhista Marly Cardone. Em outra pesquisa realizada 
junto aos chefes de pessoal de 22 empresas representativas do comér-
cio e da indústria de São Paulo, a advogada constatou que apenas 
sete (das 22) não despediam as empregadas no evento do matrimô-
nio ou gravidez. 

Com exceção dessa pesquisa, os dados sobre o assunto são rara-
mente sistematizados. Algumas informações esparsas, no entanto, 
dão conta de sua gravidade. Em reportagem do Jornal O Estado de 
S. Paulo, dirigentes sindicais da região do ABC paulista afirmam 
que 90% das mulheres que dão à luz são dispensadas do emprego 
logo após o retorno do pedido de licença. Este ano, a própria Prefei-
tura de São Paulo recusou-se a renovar contratos de professoras 
gestantes. A situação das varredoras de rua de Salvador é dramáti-
ca: em busca de emprego para garantir seu próprio sustento e o de 
sua família, elas são proibidas pelo Departamento de Limpeza Pú-
blica e Sanitária, da Prefeitura, de ter filhos. Segundo o Jornal de 
Brasília de 4-1-75, mensalmente as mulheres são examinadas e qual-
quer sinal de gravidez significa a demissão automática do emprego. 
Não contente com a demissão, o Departamento executa um rigoroso 
controle de natalidade, chegando a distribuir anticoncepcionais en-
tre as garis. Essa discriminação atinge igualmente as mulheres de 
alto nível educacional. Em pesquisa que estamos realizando atualmen-
te junto a estudantes de pós-graduação, registraram-se casos cho-
cantes como o de uma moça a quem foi dito, na entrevista de admis-
são ao emprego, que só sera admitida se tirasse o úero. Essa tenta-
tiva de humor negro assume uma dimensão trágica quando lemos nos 
jornais que, de fato, há mulheres que estão se mutilando a fim de 
garantir o emprego que lhes assegura a sobrevivência. Num depoi-
mento feito aqui no Congresso, durante a discussão de um projeto 
c1ue visava a oferecer maior proteção à trabalhadora gestante, o Sena-
dor Jarbas Passarinho afirmou: "Quando eu era Ministro da Educa-
ção, descia do elevador do Ministério e dirigia-me para o meu carro, 
quando fui abordado por uma mulher que gritava: "Mas eu liguei 
as trompas, eu liguei as trompas." Pois bem, essa mulher deveria 
trabalhar no Ministério da Educação, por intermédio de uma empre-
t;a privada que alugava funcionários ao serviço público, mas fora 
Iecusada não porque estivesse grávida, mas apenas por ser casada." 
Este fato teve ampla repercussão na época e não atingiu apenas 
uma mulher mas dezenas de empregadas da empresa Audiplan, 
todas elas af~stadas ou não admitidas (embora aprovadas em concur-
:.:o) por serem casadas ou noivas. 

Esta mulher teve oportunidade de fazer seu apelo dramático a 
um Ministro de Estado, que depois forçou sua admissão. Mas o que 
dizer das centenas de outras que diariamente esbarram nesse obstá-
culo ao procurarem emprego e que não têm acesso a um ministro? 
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A repetição dessa ocorrência nos leva à conclusão de que é necessá-
rio, de um lado, criar mecanismos eficientes de implementação das 
leis de proteção à gestante e, de outro, aperfeiçoá-las já que não 
têm se revelado suficientes. 

Além da Constituição e da Lei n.0 5.473 tratarem do assunto, a 
própria CLT reforça a determinação ao dizer que "não constitui 
justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher" o 
fato de haver se casado ou encontrar-se em estado de gravidez. 
Alguns sindicatos já têm conseguido, em convenções coletivas ou 
dissídios, a estabilidade provisória da trabalhadora grávida, que na 
maioria dos casos abrange desde o momento em que a empresa é 
notificada, por atestado médico, do estado de gravidez de sua empre-
gada, até quatro meses após o parto. No entanto, é preciso estender 
essa conquista a todas as categorias de trabalhadoras. Neste sentido, 
vários projetos já foram apresentados no Congresso, prevendo ainda 
que, em caso de não cumprimento do dispositivo que assegura a 
€stablidade provisória, o empregador tem que indenizar em dobro a 
gestante que for despedida. Outra medida útil seria aumentar a pena 
imposta aos infratores da lei. 

A legislação previdenciária que passou para o INPS todos os 
encargos com as licenças de gravidez certamente constitui um impor-
tante passo adiante no sentido de diminuir os motivos invocados 
para discriminar a mulher casada. Mas, muitas outras medidas são 
necessárias a fim de coibir efetivamente as infrações das leis traba-
lhistas que resultam em detrimento aos seus direitos. Mais importante 
anda é criar condições que eliminem os motivos que levam a essas 
infrações. Alega-se freqüentemente que a dispensa da mulher que 
se casa deve-se à expectativa de um absenteísmo provavelmente 
maior. Estudos realizados em países desenvolvidos mostraram que o 
obsenteísmo está estreitamente relacionado com a falta de equipa-
mentos sociais para o cuidado das crianças e com a execução de tra-
balhos desinteressantes e mal remunerados. Entre nós, notícia de jor-
nal relata pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública, da 
USP, de 70 a 72, em três fábricas de São Paulo, concluiu que a média 
de faltas anuais das mulheres era praticamente idêntica a dos homens 
e que, ao falarem, elas demoravam menores para retornar aos tra-
balhos. · 

Outros aspectos da legislação também necessitam de aperfeiçoa-
mento, no sentido de sanar a discriminação. Embora o artigo 5.0 da 
CLT disponha que "a todo trabalho de igual valor corresponderá 
salário igual, sem distinção de sexo", e a Constituição Federal tenha 
um dispositivo mais abrangente no parágrafo 1.0 de seu artigo 153, 
e o Brasil tenha assinado a convenção da OIT sobre igualdade de 
remuneração, que já data de 1951, as empresas continuam remune-
rando desigualmente seus trabalhadores conforme o sexo, encontran-
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do diversas formas de burlar a lei como, por exemplo, a criação de 
denominações diferentes para uma mesma função. Assim, é necessá-
rio intensificar a fiscalização do Ministério do Trabalho neste parti-
cular, com a adoção, paralelamente, de fórmulas semelhantes às en-
contradas pelos Estados Unidos, onde a Comissão de Igualdade de 
Oportunidade de Empregos encarregada da investigação e da aber-
tura dos processos a partir de queixas apresentadas por carta ou 
telefone pelas empregadas prejudicadas, preserva o anonimato dessas 
empregadas e impede que sofram discriminações subseqüentes por 
terem apresentado tais queixas. 

Mais interessante ainda é o Programa de Ação que é exigido de 
todas as entidades que tenham contratos de mais de 50 mil dólares 
com o Governo Americano. A fim de remediar os efeitos da discrimi-
nação existente no passado, os empregadores devem apresentar um 
plano detalhado com cronograma e objetivos numéricos a atingir 
para corrigir a discriminação existente. Em todos os anúncios de 
procura de empregados é necessário incluir uma afirmação 2xplícita 
de que não haverá discriminação na seleção. Uma Comissão gover-
namental visita a entidade e entrevista alguns empregados. Se en-
contra discriminação o contrato pode ser cancelado. 

Alguns estudiosos do assunto ressaltam que a discriminação da 
mulher no trabalho se revela também nos artigos da CLT que, a 
pretexto de protegê-Ia de atividades consideradas "inconvenientes" 
à sua saúde <tomando como argumento uma pretensa "maior fragi-
lidade física"), no mercado limitam e dificultam ainda mais sua efe-
tiva incorporação no mercado de trabalho. O Ministério do Tl"ata-
lho tem, nos últimos tempos, aderido a essa interpretação e, coeren-
te com essa posição, pretende enviar ao Congresso - projeto revo-
gando a proibição do trabalho feminino no período noturno, como 
já anunciou reiteradamente o Ministro Arnaldo PrL~to. 

A questão é polêmica, e sobre ela têm-se manifestado diverso'3 
pontos de vista. Em princípio, somos favoráveis à revogação dessa 
proibição, assim como, num sentido mais amplo, somo> favoráveis 
ao estabelecimento da total igualdade entre homens e mulheres pe-
rante a lei, garantindo-se que ambos tenham condições dignas de 
trabalho. A nosso ver, a proteção ao trabalho feminino deve se restrin-
gir à proteção da gravidez, lembrando ainda que esse amparo não deve 
ser de competência exclusiva das empresas, mas também do Estado. 

No entanto, é importante frisar que à igualdade jurídica deve 
corresponder efetiva igualdade social. No caso do trabalho noturno, 
por exemplo, é preciso cuidar para que a operária que vá para a fá-
brica à noite não precise, durante o dia, executar as tarefas domés-
ticas em sua casa - situação que a levaria, em poucos anos, ao com-
pleto esgotamento físico. Antes, é necessário garantir condições ade-
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quadas - mais e melhores creches, por exemplo - para que ela não 
carregue sozinha a responsabilidade dos serviços do lar e da edu-
cação dos filhos. 

Essas medidas certamente requerem investimentos públicos con-
sideráveis. Mas delas dependem o bem-estar da Nação e a própria 
preservação de sua capacidade produtiva. Grande parte das mulheres 
que trabalham o fazem por necessidade econômica premente. Grande 
número de lares são chefiados por mulheres: quase meio milhão, ape-
nas nas regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo, segundo dados 
da PNAD. A essas acrescente-se o contingente enorme das trabalha-
doras casadas cujos maridos não percebem salários suficientes para 
o seu sustento. 

Essas medidas devem receber alta prioridade no plano de ação 
do Governo porque são indispensáveis ao nosso desenvolvimento so-
cial. Podem parecer excessivamente ambiciosas mas, como assinalou 
a economista Betty Lafer, muitas outras medidas relativas ao tra-
balho pareciam antes impossíveis. Em passado não muito distante 
era considerada absurda a idéia de previdência social, de aposenta-
doria por tempo de serviço, de proibição de trabalho infantil, de li-
mitação a jornada de trabalho e de férias. 

Assim como as prevenções contra esses benefícios socmiS foram 
superadas pelo desenvolvimento histórico, os povos civilizados mais 
cedo ou mais tarde eliminarão a discriminação contra a mulher. Cer-
tamente ainda estamos muito longe desse dia, mas dos trabalhos 
dessa Comissão esperamos importantes contribuições para a solução 
dos graves problemas que resultam em sérias injustiças para meta-
de de nossa população. 

Agradeço a paciência com que me escutaram e passo a pa-
lavra à minha colega Maria Machado Malta Campos que irá focali-
zar em maior profundidade o problema da criação de creches, que 
consideramos condição fundamental para inserção da mulher no 
mundo do trabalho. 

NOTAS 

(1) Quanto a esse último aspecto. a lei não discrimina. No entanto, a lei que 
criou o 13.0 salário não exclui qualquer categoria de empregados de seus benefícios. 
Mesmo entre juristas, contudo, não há unanimidade na Interpretação da lei. o 
que, etr. casos de ações trabalhistas de empregadas domésticas, tem gerado sen-
tenças conflitantes. 

(2) O Estado de S. Paulo - 8-8-75. 

(3) Quanto à necessidade de cuidar das crianças, alguns países desenvolvidos já 
reconheceram que os fllhos são tantos dos homens como das mulheres e concedem 
licença também ao pai para cuidar dos fllhos. 
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TABELA 1 

População Economicamente Ativa Brasil 

1920 
1940 
1950 
1960 
1973 

Fontes: 1973: PNAD 

HOMENS 

7.691.900 
11.779.400 
14.571.800 
18.767.100 
26.079.628 

Outras fontes: Censos Demográficos e 
Agrícolas in: MADEIRA, Felícia R. e S!NGER, Paul I. 1973. 

MULHERES 

1.434.000 
4.959.600 
4.861.800 
7.355.100 

11.670.610 

Estrutura do emprego e trabalho feminino no Brasil: 1920-1970. 
Cadernos do CEBRAP, 13. 

TABELA 2 

Taxas de Atividade em Diferentes Regiões do Mundo 1960 

REGIA O TAXA FEMININA 

Todo o mundo 
Africa 
América Latina 
América do Norte 
Asia (Meridional) 
Europa 
Oceânia 
Brasil 

29,8 
25,4 
12,6 
24,2 
25,4 
29,3 
22,7 
17,9 

In: Ministério do Trabalho, SENA!, SENAC: A formação profissional da 
mulher trabalhadora no Brasil, Rio de J:meiro, SENAI DN. 1976, pág. 69. 

TABELA 3 

Taxas de Atividade Feminina, por Região 

(Fonte: Censo Demográfico do Brasil, 1970) 

REGIA O TAXA FEl\ITNINA 

Norte 
Nordeste 
Sudeste 
Sul 
Centro-Oeste 

In: Ministério do Trabalho, opus, cit. pág. 71. 

14,2 
15,4 
19,3 
19,4 
13,6 
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TABELA 4 

Taxa de Participação Feminina na População Economicamente Ativa 

SETOR ECONOMICO ANO 
1950 1970 

Primário 7,4 9,6 
Secundário 15,4 12,3 
Terciário 281 36,0 

Fonte: Censos Demográficos citados in: Ministério do Trabalho: opus cit. 
pág. 82. 

TABELA 5 

OCUPAÇOES 

Empregadas domésticas 
Trabalhadoras rurais 
Professoras primárias 
Funções burocráticas de escritório 

TOTAL 

N.0 ABSOLUTO 

1.655.384 
1.134. 546 

535.493 
489.395 

3.814.818 

Fonte: Ministério do Trabalho, opus cit. pág. 94. 
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cada 
lOCO 

118 

277 
422 

150 
32 

TABELA 6 

Salário Mensal dos Empregados 

SALARIO MíNIMO 

até 1/2 
1/2 a 1 

1 a 3 
3 a 10 

mais de 10 

PORCENTAGENS 

27,0 
18,4 
8,7 
7,9 

62,0 

cada 
1000 

233 
315 
357 
87 
6 

PNDA - 1973 



Regiões/Estados 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Sul 

MG e ES 

Nordeste 

TABELA 7 

Salários das Mulheres em Relação aos Salários dos Homens 
por Nível de Instrução, Segundo as Regiões 

(Salário dos Homens - 1) 

Total Analfabetos Elementar Médio 
1.0 ciclo 

0,80 0,79 0,72 0,79 

0,82 0,86 0,77 0,70 

0,79 0,84 0,77 0,67 

0,85 0,93 0,77 0,79 

0,86 0,96 0,88 0,48 

Fonte: IPEA/CNRH- 1970 citado in Min. do Trabalho opus cit. pág. 96. 

Médio Superior 2.0 ciclo 

0,69 0,79 

0,78 0,77 

0,67 0,77 

0,58 0,58 

0,51 0,36 
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VAGAS EM CRECHES E ESTIMATIVAS DE DEMANDA POTENCIAL 

A - total de B - estimativa C - estimativa D - vagas em creches registradas Fontes dos da-
crianças de O - crianças de O - crianças de o - oficialmente dos do item D 
6 anos 6 anos 6 anos 

filhas mulheres filhas mulheres 
que trabalham trabalham sem 

instrução ou 
com instrução N.o %de C % de A elementar 

Convênio com o 
Município do Ministério do 
Rio de Janeiro 004727 241823 177449 6.800 3,83 0,75 Trabalho 
PNAD- 72 SENAI/SENAC 

1976 

Estado de ex- SEBES+ São Paulo 3135540 1488424 980276 16.852 1,71 0,53 
PNAD- 73 FEBEM 1977 

LBA + SEAM 
Estado da + Secretaria do 
Bahia 1688065 583887 514696 3.314 0,64 0,19 Trabalho e 
PNAD- 72 Bem-Estar So-

cial 1976 

Estado do Secretaria do 
Rio Grande do 1179309 514050 404865 1.300 0,32 0,11 Trabalho e 
Sul Ação Social 
PNAD -72 1976 

NOTA: Esta tabela contém os dados representados no gráfico 9. 





MARIA lUACHADO MALTA CAMPOS 





A dupla jornada de trabalho que constitui o cotidiano de grande 
parte das mulheres economicamente ativas pode ser desdobrada em 
três tipos de atividades: o trabalho remunerado, o trabalho domés-
tico propriamente dito e o cuidado com os filhos. A responsabilidade 
pelas tarefas domésticas traduz-se em horas adicionais de trabalho 
diário para as mulheres que trabalham fora de casa, como tem reve-
lado vários estudos de orçamento-tempo. No caso daquelas que têm 
filhos pequenos, o quadro torna-se ainda mais grave. 

No Brasil a participação das mulheres na força de trabalho tem 
aumentado inclusive pela incorporação de contingentes femininos 
que acumulam essas duas funções: emprego e afazeres domésticos. 
A PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - indica 
que em São Paulo, por exemplo, a porcentagem das mulheres econo-
micamente ativas que tinham "afazeres domésticos" como atividade 
secundária passou de 26,2% em 72 para 33,9% em 73. 

Por outro lado, as taxas de fertilidade indicam que as mulheres 
continuam a engravidar e dar a luz a crianças (1) e, levando-se em 
conta a persistência dos padrões tradicionais familiares, responsa-
bilizar-se quase exclusivamente por elas em seus primeiros anos de 
vida. 

Nesta parte da expos1çao propomo-nos a examinar o aspecto da 
dupla jornada de trabalho que se refere ao cuidado com os filhos 
menores. Como pode a mulher conciliar essas duas obrigações, sem 
causar prejuízos à criança ou a si própria? 

São poucos os dados existentes no Brasil sobre a maneira pela 
qual é individualmente solucionado o problema da guarda dos filhos 
durante o período de trabalho externo da mulher. Sabemos que va-
riam bastante conforme a classe social da família e as características 
de cada região. Nas classes médias altas é comum contar-se com 
uma ou mais empregadas domésticas que, na ausência da mãe, se 
incumbem dos cuidados com as crianças. Além disso, um número cada 
vez maior de instituições particulares de ensino pré-escolar estão à 
disposição dessas camadas. Em 1974, 48% das vagas na pré-escola 
brasileira eram fornecidas por estabelecimentos particulares (2 ). 
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Recentemente, aé mesmo algumas creches de luxo têm sido insta-
ladas nas maiores cidades do país. 

No entanto, não é nas faixas média e alta da população que se 
encontra a maioria das mulheres engajadas na força de trabalho 
brasileira. Aproximadamente 80% delas concentram-se nas classes 
mais baixas da população (3). Grande parte, 1.655.384 mais exata-
mente, são aquelas mesmas empregadas domésticas que garantem a 
disponibilidade das mulheres de classe média (4). Se considerarmos 
que metade da população feminina economicamente ativa está na 
faixa etária mais fértil, de 20 a 39 anos de idade (5), a pergunta 
inicial coloca-se de forma ainda mais insistente: como conseguem 
ela.s conciliar sua dupla função? 

Um estudo realizado pela Secretaria do Trabalho e Administração 
do Estado de São Paulo sobre a mão de obra feminina empregada 
nas indústrias da Capital em 1970, no qual foram pesquisadas 500 
trabalhadoras, entre administrativas, adestradas e braçais, revela que 
dentre as não solteiras, 72,8% tinham filhos. Destas, 46,4% costu-
mavam deixá-los com parentes, 21,6% sozinhos e apenas 1% em 
creches ou instituições equivalentes. A porcentagem das que deixa-
vam crianças pequenas sozinhas era maior no caso das empregadas 
braçais: 30%. Justamente a categoria onde se encontra o maior 
número de mulheres com filhos: 82,7% (H). 

Frente à psicologia do desenvolvimento, que destaca os primeiros 
anos de vida da criança como sendo os cruciais para seu desenvol-
vimento mental, emocional e motor, frente a ciência da nutrição, que 
diz serem esses os anos críticos para o adequado desenvolvimento 
físico da criança, frente às conclusões dos estudos sobre marginali-
dade cultural, que demonstram que nessa fase de vida a qualidade 
da estimulação ambiental e sccial determina em grande parte o fu-
turo sucesso ou fracasso escolar das crianças, o que dizer dessa situa-
ção de quase abandono a que muitas mães são obrigadas a relegar 
seus filhos para ganhar a vida? 

Dois fatos já citados indicam que essa necessidade de trabalhar 
fora é premente: em primeiro lugar, uma em cada dez mulheres que 
trabalham é chefe de família (7), segundo, a diminuição do salário 
mínimo real nos últimos anos tem levado muitas famílias a necessitar 
de mais de um salário para sua sobrevivência. 

Assim, na falta de um local adequado onde possam deixar seus 
filhos menores durante o horário de trabalho, muitas mães são obri-
gadas a apelar para soluções que vão desde a ajuda de parentes e 
vizinhos, muitas vezes em troca de algum dinheiro, até ao recurso 

46 



de deixá-los aos cuidados dos irmãos um pouco maiores ou mesmo à 
solução extrema de deixá-los sozinhos. São por demais conhecidas 
as conseqüências dessa situação: crianças doentes, desnutridas, so-
frendo acidentes diversos dentro de casa c-u na rua. Muitas já engTos-
sando a legião de menores que perambulam por nossas cidades, 
correndo sério risco de logo serem contadas entre os menores aban-
donados c-u delinqüentes. 

Diante dessa situação de carência o recurso já tentado em alguns 
países pela qual o estado fornece às familas com crianças pequenas 
uma ajuda de custos para possibilitar que as mães que assim o prefi-
ram fiquem em casa durante os primeiros anos de vida de seus filhos, 
não nos parece indicado. No caso de um país como o nosso, é preciso 
levar em conta que uma bca creche, além de facilitar a integração das 
mulheres na força de trabalho, é um lugar onde as crianças podem 
encontrar alimentação melhor, atendimento de saúde mais eficiente 
e estimulação social e ambiental mais rica. De fato, grande parte dos 
estudos (H) feitos em outros países a respeito dos efeitos que a fre-
qüência a creches tem sobre as crianças tem demonstrado que a 
discussão mais antiga que contrapunha uma creche do tipo "depósito 
de crianças" a uma família bem constituída de classe média deve 
ser substituída por uma análise que leve em conta a qualidade da 
creche, as atitudes da família, em especial da mãe frente a esta e, 
Principalmente o tipo de tratamento que a criança receberia se fi-
casse em casa. 

Por outro lado, se considerarmos que o processo de incorporação 
da mão-de-obra feminina ao sistema produtivo tem se intensificado 
nos últimos anos e provavelmente terá continuidade nos próximos, 
ocorrendo simultaneamente ao processo de urbanização intensivo que 
desmembra as famílias extensas em núcleos isolados, a necessidade 
de uma solução adequada para o problema da guarda dos filhos du-
rante o horário de trabalho da mulher configura-se como cada vez 
mais necessária e urgente. 

Outros países já têm se preocupado em fornecer às famílias uma 
infra-estrutura de apoio que inclui creches, cozinhas coletivas, cen-
tros de convalescença para crianças doentes, etc. Uma publicação re-
cente da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(0CDEl, que congrega os países capitalistas desenvolvidos (Europa 
Ocidental, América do Norte, Japão, Austrália e Nova Zelândia) fez 
um balanço cuidadoso da situação das mães que trabalham em 10 
desses países. Constata que apesar dos avanços recentes na construçã:> 
e operação de creches, muito ainda resta por fazer. Nem todos, como 
a Suécia, podem ostentar a proporção de 96 vagas em instituições 
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pré-escolares para cada 100 crianças filhas de mães economicamente 
ativas. Depois de examinar as várias maneiras pelas quais os diversos 
países têm enfrentado esse desafio, que vão desde a atuação direta 
do Estado até as várias modalidades de incentivos a empresas e de-
duções nos impostos ou subvenções a famílias com crianças pequenas, 
o estudo chega à seguinte recomendação final: a guarda das crian-
ças deve fazer parte das responsabilidades da sociedade quanto à 
educação de todas as crianças, não devendo ser separada dos o-utros 
serviços comunitários; ela deve estar à disposição de todas as famílias, 
independentemente do fato da mãe trabalhar ou não fora de casa, 
constituindo-se em um suplemento das primeiras experiências que a 
criança recebe em casa (9). 

Estas recomendações coincidem em grande parte com as endos-
sadas pela ONU na Conferência Mundial do Ano Internacional da 
Mulher, realizada em 1975 no México. O terceiro princípio da decla-
ração geral aprovada afirma: "Constitui responsabilidade do Estado 
criar as necessárias facilidades para que as mulheres possam se in-
tegrar na sociedade enquanto suas crianças recebem cuidados ade-
quados" ( 10). 

Cc-mo tem o Brasil enfrentado esse problema? A preocupação 
parece que vem de longe. Já no início do século, em São Paulo eram 
fundadas, por iniciativa de alguns industriais, as primeiras creches 
destinadas a atender os filhos de seus operários. Em 1925, o governo 
paulista baixou um decreto regulamentando as chamadas "escolas 
maternais", que deveriam funcionar em regime de semi-internato, 
localizando-se junto às indústrias, com a finalidade de prestar cui-
dados aos filhos de operários ( n). 

A legislação trabalhista instaurada em 1943, através da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, define em seu artigo 389, § 1, como 
obrigação das empresas onde trabalhem 30 mulheres ou mais, com 
idade superior a 16 anos, a manutenção de "local apropriado onde 
seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os 
seus filhos no período de amamentação". O § 2.0 determina que essa 
exigência "poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas, 
diretamente c-u mediante convênios, com outras entidades públicas 
ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a 
cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais" (12). 
Assim, a lei define como obrigação das empresas o atendimento às 
crianças somente durante o período de amamentação. A pena pre-
vista para a transgressão dessa norma é de "multa de 1/5 (um quinto) 
do valor de referência a 2 (dois) valores de referência regionais" 
(artigo 401/CLT). Atualmente este valor é de Cr$ 638,30 em São Paulo. 
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:!!: preciso também considerar que mesmo nos casos em que essa exi-
gência é cumprida, nem sempre as mães têm condições de transportar 
com segurança recém-nascidos por longas distâncias, dentro de va-
gões ou ônibus superlotados, fato que se agrava ainda mais no caso 
das empresas que mantêm convênios com creches distantes do local 
de trabalho. Quanto ao atendimento das crianças após o período de 
am~mentação, a lei não determina nenhuma obrigatoriedade às 
empresas. Somente fornece um estímulo através de um diploma de 
benemerência aos empregadores que instalarem creches e instituições 
pré-escolares (artigo 399/CLT) e determina que o SESI, o SESC, LBA 
e ontr8.s entidades públicas mantenham ou subvencionem, "de acordo 
com suas possibilidades financeiras, escolas maternais e jardins de 
infância, distribuídos nas zonas de maior densidade de trabalhadores, 
destinados especialmente aos filhos das mulheres empregadas" (ar-
tigo 397 /CLT). 

A professora e adv::Jgada Marly Cardone, depois de examinar to-
dos os preceitos legais vigentes sobre o assunto concluíu que "salvo 
nos raros casos em que a empresa dispõe de berçário e a empregada 
de condições de utilizá-lo, o direito brasileiro não oferece à mulher 
trabalhadora mãe ( ... ) a garantia de poder desempenhar a contento 
( ... ) suas ( ... ) funções" (13). 

São poucos e esparsc·s os dados disponíveis sobre o cumprimento 
ou não da obrigatoriedade legal por parte das empresas. Seis meses 
após a promulgação da Portaria n. 0 1, de 15 de janeiro de 1969, que 
dispõe sobre :--.s condições de instalação de creches nas empresas ou 
estabelecimento de convênios cem creches distritais, conforme exi-
g5ncias c::mtidas na CLT "a imprensa levantava não mais de duzentas 
creches em todo Brasil, concentradas nas três principais cidades 
(Rio, São Paulo, Belo Eorizonte)" (llJ. Dados colhidos pela Secretaria 
do Trabalho e Ação Social do Rio Grande do Sul em 1975, revelam 
que 73% das empresas no Estado, com mais de 30 mulheres empre-
cadas, não estavam cumprindo a exigência legal (15). Uma funcioná-
ria da Delegacia Regional do trabalho do Estado de São Paulo, res-
ponsável por essa fiscalização, nos declarou que a Delegacia não dis-
põe de nenhuma informação sobre o número de empresas no Estado 
que mantém creches ou convênios, nem sobre eventuais queixas de 
empregadas. Segundo suas palavras "na Delegacia só são dados vis-
tos aos convênios enviados pelas empresas". A exigência legal que 
determina que as creches com as quais as empresas mantêm convênio 
devem estar próximas ao local de trabalho não costuma também ser 
cumprida. Recentemente a imprensa noticiava o caso de uma empresa 
de tintas, em Guarulhos, que mantém vagas numa creche distante 
lO km da fábrica (16). 
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Quanto ao Artigo 2.0 da Portaria 1/69, que determina que na 
inexistência de creches próximas "os estabelecimentos ou as institui-
ções" devem fornecer "transportes, sem ônus para as empregadas", 
não é mencionado nem mesmo pelos que se preocupam em denunciar 
o não cumprimento da lei. 

Mesmo assim, respondendo a pesquisa feita pela Professora Marly 
Cardone em 21 empresas de São Paulo, já mencionada anteriormente, 
chefes de pessoal citaram como segundo principal motivo para des-
pensa sumária de empregados no evento de casamento ou gravidez a 
necessidade de "evitar instalação de creches" (17). 

No entanto, mesmo que fosse possível assegurar o cumprimento 
da lei pelas empresas, o problema não estaria resolvido. Não só grande 
parte das mulheres que trabalham estariam excluídas desse benefício, 
como é o caso das empregadas domésticas, das trabalhadoras autô-
nomas e das trabalhadoras rurais, como a maioria das crianças entre 
O e 6 anos também o estariam, já que a exigência legal mal cobre o 
primeiro ano de vida de cada uma. Na verdade a lei fala em "período 
de amamentação" sem defini-lo (artigo 389/CLTJ. Mais adiante refe-
re-se ao direito da mãe dispor de dois descansos por jornada de 
trabalho para amamentar seu filho "até os 6 meses de idade", limite 
que pode ser dilatado "a critério da autoridade competente" (artigo 
396/CLTl. Quanto ao número de leitos exigidos é de um "para cada 
grupo de 30 mulheres empregadas entre 16 e 40 anos de idade" (ar-
tigo 2.0 /Portaria 1/69) proporção muito aquém da realidade brasileira, 
como demonstra o estudo da Secretaria de Trabalho e Ação Social do 
Rio Grande do Sul já mencionado. Baseando-se nos dados de fertili-
dade do Estado esse estude· conclui que a proporção exigida deveria 
ser no mínimo de 3 leitos para cada grupo de 30 mulheres. 

Além dos limites da obrigatoriedade legal, algumas instituições 
privadas de assistência têm atuado na área, colocando à disposição 
da comunidade ou de grupos específicos de mulheres um número limi-
tado de vagas em creches. Muitas delas, geralmente através de con-
vênios ,têm recebido apoio financeiro e técnico de instituções gover-
namentais, como é o caso da extinta Secretaria do Bem-Estar Social 
do Município de São Paulo, - SEBES -, e da Federação do Bem-
Estar do Menor do Estado de São Paulo - FEBEM. 

No entanto, obter dados precisos sobre seu número, capacidade 
e condições de funcionamento é tarefa quase impossível. Muitas vezes 
a mesma instituição recebe subvenção de vários órgãos, constando 
portanto de vários cadastros. Nas estatísticas oficiais, as creches po-
dem estar tanto incluídas nos dados sobre pré-escola - Estatísticas 
da Educação Nacional - como nos dados sobre instituições hospita-
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lares e para - hosptalares, como é o caso do Anuário Estatístico do 
Brasil de 1975. Na Secretaria de Promoção Social do Estado de São 
Paulo os dados sobre creches estão incluídos no cadastro geral que 
contém também a relação de asilos, abrigos de menores delinqüentes 
e internatos para excepcionais, sem nenhuma distinção. Na ex-SEBES 
do Município de São Paulo, os dados estão muito bem atualizados c 
organizados, porém só incluem as 4 creches que a ex-Secretaria admi-
nistra diretamente e as 80 com as quais mantém convênios. Na região 
do grande Rio, de um número estimado de 2. 000 estabelecimentos, que 
incluíam os chamados "depósitos de criança" ou "creches clandesti-
nas", somente estavam registradas na FUNABEM, em 1968, 71 estabele-
cimentos (IX). Oito anos depois (1976) eram 90 as creches oficialmente 
registradas no Rio de Janeiro (IH). Em Salvador o Serviço de Assis-
tência ao menor registrava, em 1976, apenas 4. Nem mesmo o Centro 
Industri"'l dê Aratu contava, até o ano passado, com qualquer esta-
belecimento do gênero. Dados da Secretaria do Trabalho e Ação 
Social do Rio Gnnc:e elo Sul indicam a existência de 18 creches re-
gistradas na caplLal e 12 no interior. 

Como confrontar os poucos dados esparsos sobre o número de 
vagas existentes em creches com o número de crianças necessitadas. 
o qual também só pode ser calculado de forma aproximada? 

o gráfico 9 e respectiva tabela tentam sintetizar, com a reduzida 
precisão que é possível obter, os dados sobre a situação de três Estados 
e um Município brasileir0s neste particular. 

Estes cálculos, apesar àe aproximados, revelam a enorme carên-
cia cic creches IH> país. No entanto, a própria dificuldade com que 
lutamcs par~< conscsuir chegar nessas estimativas revela outro fato, 
igualmeute importante: a falta de uma ação coordenada do governo 
frente a essa carência. 

A instituição creche não está bem definida nas estatísticas e 
cadastros oficiais, onde se confunde com escolinhas maternais fun-
cionando em meio período, berçários de hospitais, asilos e abrigos 
para menores delinqüentes. Inúmeros órgãos do governo as incluem 
em suas preocupações, mas nenhum tem como competência definir 
diretrizes gerais para sua implantação e para a supervisão do trabalho 
das várias instituições que isoladamente delas se ocupam. Quem é 
responsável pela creche no Brasil? A lista é longa: Ministério do 
Tral;alho, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, Se-
c:-ct<:.ria.s Estaduais e Municipais de Trabalho e Bem-Estar Social, 
Legião Brasileira de Assistência, Serviço Social da Indústria, Serviço 
Social do Comércio, Entidades sindicais, Fundação Nacional e Fun-
dações Estaduais para o Bem-Estar do Menor, além das inúmeras 
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instituições filantrópicas particulares que lutam com dificuldades 
crescentes para sobreviver. 

Várias dessas entidades têm se preocupado ultimamente em im-
plantar projetos de instalação de creches mais de acordo com a 
realidade de nossc- país, evitando exageros como os de uma recen-
temente inaugurada em São Paulo que contava com ar condicionado, 
carpetes e nenhuma janela. 

Como exemplos de projetos realistas podemos citar o das "creches 
casulos", que deverão ser implantadas em futuro próximo em Ala-
goas, Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, pela LBA 
(~0 ). É um projeto muito semelhante ao das "mini-creches", elabo-
rado pela ex-SEBES do Município de São Paulo, que pretendia ins-
talar unidades com vagas para 60 crianças cada uma, que por serem 
menores e menos custosas pudessem ser administradas por entidades 
comunitárias de bairros periféricos da cidade. Outro projeto da SEBES 
visava incentivar e supervisionar o funcionamento dos chamados "la-
res substitutos", onde mulheres previamente treinadas receberiam 
algumas crianças da vizinhança em suas próprias casas, cuidando 
delas enquanto suas mães trabalham. Em Ceilândia, cidade satélite 
de Brasília, o Centro de Ação Comunitária Pró-Gente, entidade par-
ticular, estava realizando experiência semelhante, segundo informa-
ções do ano passado. 

Estes são apenas alguns dos caminhos possíveis para atacar o 
problema. A grande carência de vagas poderia sugerir que os inves-
timentos teriam de ser muito altos, porém, como estimaram recente-
mente alguns técnicos do Ministério da Previdência Social, talvez seja 
ainda mais custoso pagar as diárias hospitalares das milhares de 
crianças que têm de ser constantemente internadas por problemas 
de subnutrição (~1). 

Finalizando, acreditamos que está dentro das possibilidades do 
nosso país enfrentar cem decisão e realismo esta urgente tarefa, re-
vendo a legislação e respectivo sistema de fiscalização, coordenando 
a ação dos vários órgãos existentes, apoiando o trabalho já iniciado 
por alguns, encontrando outras modalidades de financiamento, de 
forma a assegurar à mulher que trabalha e aos seus filhos condições 
dignas de vida. 

A nossa colega de trabalho, Guiomar Namo de Mello, vai agora 
examinar o que ocorre no sistema educacional brasileiro com as 
crianças a partir dos 7 anos e seus professores. Afinal, a creche, 
quando existe, é apenas o início da educação formal das novas ge-
rações. 
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NOTAS 

I 1) Um cálculo aproximado feito a partir dos dados da PNAD/73 indica que para 
cada gn<po de 100 mulheres entre 15 e 49 anos de ic!acie existem 95 crianças na 
faixa de O a 6 anos. 

( ~l Anuáno Estatístico do Brasil, 1975. 

(:1) Segundo a PNAD/13, 81% das mulheres econcmicamente ativas recebem até 
dois salârios ndnin1os mensais e 77',~ sjo analfabetas on pos::-uen1 apenas instruçflo 
primária. 

1 I) PNAD/73. Este total ·~orresponc!c a 27', do total elas mulheres economi-
camente ativas. 

(.i) As faixas etárias n1ais férteis. segundo o Censo de 70, süo: 

idade das mulheres 

15 a 19 
20 a 24 
24 a 29 
30 a 39 
40 a 49 

taxa de nascidos vivos 
no n.no anterior ao Censo 

0.04 
0.18 
0.22 
0.16 
0.05 

s~gundo a PNAo;n, a porcentagem de mulheres er.tre 20 e 39 anos <la popu-
lação I"COnomic.amente ativa feminina é de 48,43. 

I 'õl Secretaria do Trabalho e Administração, Mão-de-obra Feminina - Je,·an-
tamento Sócio-f:conómico cm Indústrias da Capital, São Paulo, 1970, pp 31-36. 

(7) PNAD/73. 

18) Howcll, Mary c. Emploed Mothers and Thcir 1-'nmilics. l'cdia trit:s. vol. 52 
(2-3) August 1973. 

Neste artif."o r. autora faz uma ampla revisão dos estudos existentes na área. 

(9) OCDE - Organlzatlon de Cooperation et de Developpement Economlque, 
Le rõle des femme dans l'économie, Paris, 1975, p. 120. 

110) Dcclaration of Mexico on The Equallty of Women and Their Contrlbutlon 
to Devc:opment and Peace, in World Con!erence of The Internatlonal Women's Yea.r. 
Declaration of l'llexko - Plans of action, Un!ted Nat!ons, 1975, p. 7. 

(11) Pereira, Maria Ruth de Moura. O papel da creche na assistência à 
lntãncla. Seminário sobre creche. Secretaria do Bem-Estar Social da Prefeitura, 
São Paulo, 196b. 

(l~J Campanholc, Adriano (or~.) Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação 
Complementar, S:\o Pn11lo, Atlas, 1977, 44.a ed. 

f I :1) Cardone, Marly. B~rçários e Creches no Direito do Trab~lho, São Pa11lo, 
1976, mimeo. 

(11) BRASIL, Ministéno do Trabalho - Convênio MTb/SENAI/SENAC. A for-
mação profissional da mulher trabalhadora no Brasil, Rio de Janeiro, 1976, p 118. 

(15) Estado do Rio Grantle do Sul, Secretaria do Tr.1balho c Ação Social, 
documento interno mimeo. 
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(16) O Estado de S. Paulo, 14-12-76, "Trabalho feminino é prejudicado no ABC". 

(17) Cardone, Marly. Subsídios do D1relto do Trabalho para um Debate sobre 
a Situação da Mulher. Cadernos de Pesquisa, Fundação Carlos Chagas. São Paulo, 
(15) - Dez. 1975, p. 130. 

Note-se que por ocasião da pesquisa as empresas represen Ladas pelos que •'·s~irn 

responderam empregavam 3.118 mulheres. 

(18) Declaração do então Juiz de Menores citacla em BRASIL. Ministér'o do 
Trabalho, op. cit., p. 120. 

(I !l) Ibidem, p. 118. 

(2.()) O Estado de S. Paulo, 24-04-77, "Creches atendem a menos de 10 por 
cento da demanda", p. 31. 

(~I) f'olha de São I•aulo, l-2-76, "Projeto-Creche: criança ate os três anos". 
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GUIOl\JAR NAÍ\10 DE l\IELLO 





A presente expos1çao sobre educação da mulher tem como foco 
de atenção a educação escolar sistemática. Entretanto, muitas vezes 
faremos menção à educação em sentido mais amplo - comumente 
designada por socialização - pois os padrões, valores e estereótipos 
que nela operam afetam a formação educacional sistemática da 
mulher. 

O que se pretende é esboçar um perfil quantitativo e qualitativo 
da mulher como educada pelos diferente graus e ramos de ensino, 
sem esgotar o assunto, mas procurando levantar os pontos mais im-
portantes e em re:ação aos quais se poderiam recomendar medidas 
de caráter prático a médio prazo. Além disso, como a educação - e 
mais especificamente o magistério - é tarefa tradicionalmente de-
sempenhada por mulheres, dedicaremos também algumas considera-
ções à posiç:io profissional da mulher em nosso sistema de ensino. 

1 - A MULHER ENQUANTO EDUC,'\NDA 

1 .1 . Quadro geral 

Entraves de ordem preponderantemente econômico-social têm im-
pedido que o princípio segundo o qual a educação é um direito de 
todos se concretize de maneira plena entre nós. Entretanto a falta de 
oportunidade para freqüentar a escola, afetou, até há algum tempo, 
mais à mulher que ao homem, levando a crer que para ela, aos obs-
táculos materiais, somaram-se outros, de natureza cultural. Essa du-
p!a atuação de fatores econômicos e culturais é fenômeno que ainda 
ocorre na determinação do destino escolar da mulher, a despeito 
d-o sua crescente participação na força de trabalho. O último censo 
revelou que na população em geral, há mais mulheres que homens 
analfabetos (1 l. Para a população adulta de 20 anos ou mais, as dife-
renças nas proporções de homens e mulheres que sabem ler e es-
crever são muito acentuadas, o que nos leva a concluir que o sexo, 
além da condição social, foi um fator determinante da oportunidade 
de freqüentar escola nessa popu:ação. 

Todavia essa tendência não só diminuiu como se inverteu, o que 
se pode verificar nas diferenças de sexo quanto à alfabetização para 

57 



faixas etárias mais baixas de 5 a 19 anos: a proporção de mulheres 
alfabetizadas é ligeiramente superior à dos homens. Deve-se por-
tanto reconhecer que cada vez mais as mulheres estão indo à escola. 
Entretanto, convém não esquecer que grande contingente delas che-
garam ou ainda chegarão à idade adulta sem o domínio das técnicas 
fundamentais da leitura e escrita (mais de 30% das mulheres adul-
tas; pouco mais de 20% daquelas em que em 1970 tinham de 10 a 19 
anos). Se a profissionalização da mulher educada já é problemática, 
pode-se ter uma idéia das dificuldades que enfrentam essas mulheres 
sem qua!quer preparo, justamente as que mais necessidade têm do 
trabalho remunerado. As alternativas que lhes restam são poucas: o 
trabalho rural, o emprego como doméstica, as atividades do mercado 
de trabalho informal, e em muitos casos a prostituição, sempre ati-
vidade de baixa remuneração e com pouca ou nenhuma proteção 
social. 

Feita essa ressalva e voltando ao fato de que a presença feminina 
nos bancos escolares é hoje uma realidade inegável, examinaremos 
em que condições ela vem se realizando. Dois fatos gerais poderão 
servir de introdução às nossas considerações. O primeiro deles é o 
de que, embora a escolarização da mulher tenda a crescer e am-
pliar-se, historicamente a trajetória da população feminina pelo sis-
tema de ensino não é idêntica à de seus colegas do sexo masculino, 
resultando numa participação seletiva e desigualmente distribuída 
pelos diferentes graus de modalidades de cursos. Pelo censo de 1970, 
na população com mais de 10 anos, as pessoas que possuíam o curso 
primário completo dividiam-se equilibradamente entre os dois sexos. 
Todavia, a proporção de mulheres com curso ginasial completo era 
inferior à dos homens, havendo a seguir inversão para o colegial 
(mais mulheres que homens com esse curso completo), e finalmente 
acentuadíssima predominância de homens com o superior completo 
(do total de pessoas com grau universitário as mulheres não chega-
vam a constituir 26%). Esses dados parecem evidenciar que a educa-
ção sistemática vem preparando as mulheres para assumirem pre-
dominantemente os postos médios da hierarquia sócio-ocupacional, 
ao passo que suas chances de chegarem aos postos mais valorizados 
- para os quais é necessário o preparo em curso superior - são 
consideravelmente reduzidas se comparadas às dos homens. 

Essa tendência não se manifesta apenas entre os que já se en-
contram fora do sistema de ensino, mas é confirmada quando exami-
namos as matrículas atuais, indicando que tal padrão tende a se 
manter apesar da expansão quantitativa de matrículas para ambos 
os sexos. (Gráfico comparativo da distribuição do alunado por sexo 
nos anos de 1971, 1972 e 1973) (:.!).De ligeira predominância nas matrí-
culas masculinas no primeiro grau, passa-se a acentuada predomi-
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!1ância feminina no 2.0 grau, voltando novamente a diferença em 
favor dos rapazes, e muito acentuada, no superior e na pós-graduação. 
(Gráfico 11.) 

Decorrem desses dadJs um segundo fato geral que gostaríamos 
de ana'isar. Pode-se supor que os mecanismos de seleção sócio-eco-
nómi~a responsáveis pela pirâmide de matrícula no nosso ensino, 
não somente operam de modo diferente para os dois sexos, mas que, 
no caso da mulher, são reforçados por obstáculos representados pelos 
valores associado.> ao papel subordinado que lhe reserva a cultura. 
Se o momento crucial de seleção do homem é a passagem do 1.0 para 
o 2.0 grau, provavelmente por ser ele obrigado a trabalhar, isso ocor-
re também com a mulher, mas não de maneira tão acentuada, o que 
explica sua predominância quantitativa no 2. 0 grau. Não encontrando 
alternativas de trabalho e não estando ainda em idade de casar, a 
jovem permanece na esco'a. Dados do PNAD parecem confirmar essa 
suposição (:.!). Nas regiõe.s menos desenvolvidas a taxa de escolarização 
da população feminina é maior que a taxa de escolarização da 
população masculina. Entre os já privilegiados que conseguem chegar 
ao ponto de candidatar-se ao ensino superior, parece haver, no caso 
específico da população feminina, obstáculos que in:pedem que ela 
seja igualmente representada nos cursos universitários. Tais obstá-
culos, além dos de ordem econômica que existem para ambos os 
sexos, serão provavelmente as baixas aspirações femininas, ou as 
pressões contrárias da cultura veiculadaS pela família, os grupos de 
referência, e outras fontes. Acrescente-se ainda que quando a família 
dispõe de recursos limitados prefere investi-los no homem, cujo papel 
profissional é de importância decisiva, ao passo que para a mulher 
a ocupação remunerada tradicionalmente é vista como um seguro 
contra o mal pior que é o de não fazer um bom casamento. A influ-
ência conjunta de todos esses fatores provavelmente responde pelo 
fato da jovem "não querer" e não se empenhar o suficiente para 
prosseguir os estudos, ou pelo menos não tanto quanto os rapazes 
de sua igual condição social. Parece que nesse momento o destino 
ocupacional da mulher se define, pelo casamento ou por ocupações 
de nível médio, algumas delas, como o magistério primário, de mer-
cado de trabalho mal distribuído, no qual nem sempre é fácil ingres-
sar. É mister ressaltar o desperdício de recursos humanos que esse 
fenômeno acarreta, e o fato de que a escola não tem sido fonte de 
motiv-ação suficientemente poderosa para neutralizar ou diminuir 
os efeitos dos padrões da cultura. 

Cremos que um processo de orientação profissional conduzido 
de modo a incentivar as jovens para alimentarem aspirações mais 
ambiciosas, questionando ao mesmo tempo valores que já não são 
wcialmente indiscutíveis ,poderia contribuir para modificar essa 
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tendência, ou pelo menos não a reforçaria. Há ainda outra alternativa 
pela qual a escola poderia propiciar a discussão dos valores cultu-
ras relativos ao papel do homem e da mulher num mundo em mu-
dança como o nosso: como áreas de estudos autônomas ou dentro de 
áreas afins, assuntos direta ou indiretamente relacionados com o 
problema. Tal seria o caso de unidades de conteúdo sobre a organiza-
ção da família, as mudanças que estão ocorrendo no papel da mu-
lher - e conseqüentemente no do homem - a educação sexual, a 
participação da mulher na vida econômica e social, a história da 
mulher brasileira, tópico praticamente desconhecido entre nós - e 
muitos outros. Cremos que tanto os meninos quanto as meninas se-
riam beneficiados pelo estudo e discussão desses assuntos, no sen-
tido de entenderem melhor seu futuro papel e serem mais flexíveis 
que a atual geração, no desempenho dos mesmos. Outros países, como 
os EUA vêm desenvolvendo com sucesso experiências nesse sentido. 

Com tais considerações gerais em mente, seria interessante agora 
examinar com maior detalhe cada um dos graus de ensino, quantita-
tiva e qualitativamente. 

1. 2. 1.0 Grau 

Quantitativamente não existe discriminação contra a mulher no 
ensino de 1.0 grau. Pelo próprio caráter geral deste ensino é de se 
esperar que meninos e meninas nele estejam igualmente representa-
dos e recebam o mesmo tratamento. Há equilíbrio entre as matrículas 
dos dois sexos, no conjunto das séries que compõem o 1.0 grau tanto 
na zona rural quanto na urbana (4, "). De um ponto de vista qualita-
tivo, entretanto a escola de 1.0 grau reforça os estereótipos culturais 
sobre a mulher. Esse fato se manifesta de diferentes formas, três das 
quais merecem destaque. 

Os textos e materiais didáticos utilizados contêm muitas vezes 
model::Js femininos e masculinos que chegam a ser mais estereótipos 
do que a própria realidade. A mulher é sempre apresentada como 
dona de casa e mãe, como ser passivo e sem poder de decisão. Pouca 
ou nenhuma atenção se dá ao fato de que muitas mulheres são dife-
rentes dessa imagem tradicional, e de que tal imagem não é parti-
lhada por muitas pessoas. Esse assunto, dada sua importância será 
analisado e ilustrado mais detalhadamente em outro momento desta 
exposição. 

O segundo ponto refere-se aos currículos. Seria necessário voltar 
um pouco no tempo, para tentar traçar o quadro atual da organiza-
ção do ensino de 1.0 grau. Antes da Lei n.O 5.692/71, as quatro últimas 
~ desse ensino eram organizadas separadamente, sob a denomi-
náçio~e ginásio que, em princípio, era de caráter geral. Todavia, 
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na prática, apenas o gmasw secundário seguia uma orientação ge-
neralista, coexistindo com ele toda a rede do antigo ensino profissio-
nal, tanto sob a forma de cursos regulares quanto de cursos para-
regulares do SENAI, SESI e instituições semelhantes. No ensino 
profissional existia então uma clara dicotomia entre cursos femininos 
e masculinos, com unidades escolares destinad-as apenas a um dos 
sexos ou com currículos separados na mesma unidade. A divisão e 
currículos correspondia claramente aos estereótipos culturais associa-
dos ao papel de homem e mulher: Artes Industriais e Aprendizagem 
Industrial para meninos, Educação Doméstica, Corte e Costura, etc., 
para meninas. Talvez nem fosse necessário mencionar o quanto essa 
estereotipia sexual na orientação curricular limitava a futura decisão 
ocupacional das meninas, eliminando praticamente de seu universo de 
escolhas uma série de profissões técnicas estratégicas no processo de 
desenvolvimento econômico. 

Após a Lei n.0 5. 692/71, vem se tentando seguir a sadia orien-
tação de unificar sob uma mesma organização tanto a formação 
geral como as disciplinas de formação específica. Sabemos, contudo, 
que as práticas educativas mudam bem mais lentamente que as leis. 
O que parece estar ocorrendo na prática é a extensão das antigas dis-
ciplinas específicas do ginásio profissional para todas as escolas, 
englobadas num rótulo geral de ···sondagem de aptidões". O risco 
de que os vícios da velha estrutura sejam incorporados à nova são 
grandes, e é bem possível que meninos e meninas continuem sendo 
separados. É descabido e sem fundamento o pressuposto de que, nessa 
faixa etária, as diferenças de sexo quanto a interesses e aptidões 
realmente sejam indicativas de uma futura decisão profissional. Mui-
to provavelmente e!as são fruto da influência precoce e portanto 
mais perigosa de imagens e modelos sexuais estereotipados. 

A influência desses estereótipos sobre a escola não poderá ser 
anulada apenas através de medidas formais, mas precisará envolver 
uma ampla reflexão d·e todos os que são direta ou indiretamente 
interessados nas decisões educacionais. Informações e recomendações 
específicas que chamem a atenção para o processo de "sondagem de 
aptidões", preconizado pela Lei n.O 5.692/71, poderiam ajudar a pro-
mover tal reflexão. Tais recomendações deveriam, a nosso ver, en-
fatizar a necessidade de oferecer tanto às meninas como aos meni-
nos, oportunidades de desenvolverem suas aptidões de acordo com 
~eus interesses mas, principalmente, ressaltariam que é preciso ques-
tionar esses interesses sempre que eles se apresentem precocemente 
cristalizados segundo o sexo. Nesse sentid-o cremos ser útil sugerir 
uma comp:eta equalização de experiências curriculares para as me-
ninas e meninos em idade de 1.0 grau. Por outro lado os cursos de 
formação, capacitação e treinamento de pessoal de ensino - técnico 
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P docente -, deveriam propiciar aos futuros educadores, oportunida-
des de tomarem consciência do papel que a escola tem e deveria ter 
como formadora dos interesses vocacionais de nossos futuros homens 
e mulheres. Esse trabalho junto ao3 futuros agentes do processo edu-
cativo teria que ser orientado para uma maior abertura no leque de 
alternativas a ser colocado diante dos alunos e para a necessidade de 
oferecer idênticas oportunidades a ambos os sexos para formação 
de novos interesses e aptidõe3 bem cCJmo modificação dos já mani-
festos. 

Finalmente o terceiro ponto sobre o qual chamamos a atenção 
refere-se à interação professor-aluno, adulto-criança, que ocorre no 
dia-a-dia da escola, e que é muitas vezes carregada de valor.cs wltu-
rais re!ativos ao que é "adequado" e "bom" para meninos e meni-
nas. Infelizmente não dispomos, no Brasil, de estudos sistemáticos a 
esse respeito mas, tõ.o-somente da vivência e observação de pessoas 
em-olvidas no ensino e sensíveis ao problema. Estudos realizados nos 
EUA e na Europa, mostraram que o professor reforça e pune diferen-
temente aos meninos e menina3, na mesma direção dos estereóti-
pos ('i). As meninas são reforçadas a serem mais passivas, motivo pelo 
qual são mais adaptadas à escola e preferidas pelos adultos. Os meni-
nos, se integram mais com o professor, chamam mais a atenção deste 
último e apresentam mais problemas de comportamentos. Profe.ssorc.~ 
tendem a preferir alunos obedientes e passivos -- características 
vistas como femininas. Todavia, quando um menino e uma menina 
aprezentam agressividade e rebeldia -- comportamentos yi.stos como 
masculinos - a complacência para com o menino é maior que para 
com a menina. O mesmo padrão vem sendo observado em nossas 
escolas o que talvez explique - por ironia - que a taxa de reprova-
vação das meninas tanto no 1.0 grau quanto no 2.0 grau seja menor 
que a dos meninos (7l. Não gostaríamos que estas considerações adqui-
rissem um tom incriminatório contra o.s professores, já tantas vezes 
responsabilizados por problemas que transcendem sua área de atua-
ção e decisão. Tão-somente pretendemos mostrar como, qua.3e sem-
pre, inadvertidamente, a escola que corrobora padrões de cmnporta-
mento já IEOldados no seio da família e da cultura em geral, da qual 
os profes.so:·es --- como nós - somos participantes. Como já mencio-
namos anteriormente, aos professores deveria ser dada oportunidade 
para tomar consciência e refletir sobre as falsas noções que povoam 
essa cultura. 

1.3. 2.0 Grau 

A problemática do ensino de 2. 0 grau não é simples, e uma 
discussão da situação da mulher nesse ensino não pode ser dissociada 
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fissões técnicas de mercado de trabalho mais promissor, as mulheres 
são minoria. 

A estratificação se faz sentir qualquer que seja o ângulo sob o 
qual se analise a questão: considerando o colegial como um todo, as 
mulheres concentram-se no normal; aquelas matriculadas no se-
cundário são sub-representadas na modalidade científica e predo-
minam na modalidade clássica - o que implica, no mesmo padrão 
de estratificação nos cursos superiores; no ensino comercial, sua 
presença é maciça nos cursos de secretariado e muito menor nos de 
administração e cc·ntabilidade; na área agrícola concentram-se todas 
nos cursos de educação doméstica rural. 

Dados mais recentes do ano de 1974 (n), revelam pouca alteração 
nesse padrão. As mulheres continuam a ser mais de 90% do total de 
matriculados no normal- atualmente denominado área de educação. 
Aumentos observados nas porcentagens de mulheres em outras áreas 
de profissionalização, além de tímidos, devem ser encarados com cau-
tela. Na medida em que a nova legislação tornou profissionaliza:J.te 
todo o ensino de 2.0 grau, muitas escolas tiveram que acrescentar aos 
seus antigos currículos disciplinas de formação específica. Desse modo 
aumentou muito a representação dos curse-s técnicos no conjunto do 
ensino colegial. Na prática, contudo, esses novos cursos não estão ain-
da equipados e preparados para uma preparação profissional efetiva, 
e em muitos casos não respondem a necessidades reais do mercado 
de trabalho ( 111). 

Em conclusão pode-se afirmar que a superioridade numérica das 
mulheres no 2.0 grau, longe de indicar uma vantagem, apenas reforça 
o argumento de que as condições dos dois sexos não são iguais. Para 
grande parte dessas moças, este é o fim da carreira educacional, da 
qual saem com um diploma de professora primária para um mercado 
de trabalho já saturado em várias regiões do País. Poucas terão chance 
de ingressar no mundo do trabalho da indústria ou das profissões 
agrícolas do tipo técnico. Algumas terão, como alternativa, cargos su-
balternos na hierarquia das instituições como é o caso das secretárias, 
auxiliares de enfermagem, laborataristas e outras. E, finalmente, 
mesmo para aquelas economicamente privilegiadas ou excepcional-
mente dotadas que conseguirem sobreviver a tantos mecanismos se-
letivc·s e chegar às portas da universidade, algumas carreiras serão 
muito mais difíceis que outras. Para constatar isso basta examinar-
mos como é exígua a representação feminina em alguns cursos supe-
riores, especialmente os mais vabrizados. É o que faremos mais 
adiante, quando falarmos sobre a universidade. Antes porém é preciso 
deixar clara a necessidade de abolir quaisquer entraves no acesso da 
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de dois aspectos básicos. De um lado a crise de identidade que o 2.0 

grau sofre no sistema educacional brasileiro, oscilando entre os obje-
tivos propedêuticos de um lado e profissionalizantes de outro. Este 
problema constitui, h::Jje, objeto de análise não apenas dos legislado-
res como dos teóricos da educação e a quantidade de pareceres, nor-
mas e obras produzidas a respeito, evidenciam seu caráter polêmi-
co. De outro lado é preciso entender que embora o espírito da legis-
lação atual insista no caráter único do ensino de 2.0 grau, na prática, 
agora como antes da Lei n. 0 5. 692/71, ele se desdobra por diferentes 
modalidades e ênfase curriculares. 

Por causa d-essa complexidade, e para não sobrecarregar com 
informações por demais volumosas esta exposição, tentaremos mos-
trar o que ocorre com a participação feminina a nhcel de 2.o grau, 
em termos de dados e tendências gerais. 

O caráter dualista do ensino colegial - propedêutico ou pro-
fissional - sempre correspondeu, entre nós, a uma estratificação 
econômica de sua clientela. Aos mais favorecidos reservava-se o se-
cundário, caminho natural para a universidade, e aos de menores 
posses os cursos que conduziam diretamente ao mercado de trabalho. 

Além dessa estratificação econômica, e somando-se a ela a cli-
entela do 2.0 grau foi, e continua sendo, estratificada por sexo, con-
centrando-se as mulheres no ensino profissional, principalmentç o 
normal. 

Para se ter uma idéia da distribuição seletiva das mulheres pelos 
diferentes tipos de curso desse grau gostaríamos de citar alguns dados 
que falam por si mesmos ('). Entre os anos de 1955 a 1970 as moças 
constituíram, em média, apenas um terço dos concluintes do colegial 
secundário - que conduzem para o ensino superior - mas entre os 
normalistas elas foram maioria absoluta: mais de 90% em todos os 
anos desse período. Há mais mulheres no normal do que nos demais 
cursos de 2.0 grau em seu conjunto. Ora, dada a forma como está 
organizado nosso ensino superior e o grau de concorrência nos exames 
vestibulares- tanto maior quanto mais prestigiosas as carreiras para 
as quais conduzem - é claro que este grande contingente de norma-
listas tem suas opções limitadas no ingresso à universidade. Nãc· 
estão elas em igual condição com os egressos de cursos acadêmicos, 
especialmente os científicos. 

Nos mesmos anos de 1955 a 1970 um, entre dez concluintes dos 
cursos industriais era mulher, o mesmo ocorrendo com os cursos agri-
colas, aumentando um pouco a representação feminina entre os 
egressos de cursos comerciais, cerca de um terço. Portanto, mas pro-
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mulher às diferentes modalidades curriculares do ensino de 2.0 grau. 
Alguns desses entraves são ostensivos: há escolas agrícolas e indus-
triais que não aceitam ou dificultam a matrícula de mulher, por 
exemplo. Outrc..s são mais sutis, muitos deles mascarados sob a "falta 
de interesse" das moças por determinados cursos. É preciso não ape-
nas informá-las de todas as alternativas existentes como também 
incentivá-las a escolher áreas não tradicionalmente femininas, tanto 
~ts profissionais - industriais e agrícolas -, como a.s científicas, pre-
paratórias para a universidade. 

1. 4. O Sistema Paralelo de Formação Profissional 

Além do preparo profissional oferecido pelo sistema de ensino 
formal brasileiro, existe um sistema paralelo de formação de mão-
de-obra que inclui ao nível nacional entidades como o SENAI (Serviço 
Nacional da Indústrias), SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial), PIPMO (Programa Intensivo de Preparação da Mão-de-
Obra), LBA (Legião Brasileira de Assistência), SESI (Serviço Sc-cial 
da Indústria) e SESC (Serviço Social do Comércio). 

A formação profissional oferecida por essas entidades se faz de 
acordo com a orientação do Ministério do Trabalho segundo a qual 
não existe política e.specífica sobre a formação profissional da mu-
lher, estando a promoção do trabalho feminino vinculada à política 
de desenvolvimento do trabalhador brasileiro em geral. 

Para a análise da qualificação profissional da mulher nesse sis-
tema paralelo não se dispõe de dados a nível nacional, pois nenhuma 
das entidades de formação profissional, no Brasil, publica estatísticas 
discriminadas por sexo. Entre elas existem aquelas que se dedicam à 
formação profissional propriamente dita, tais como SENAI, SENAC, 
PIPMO e outras que se ocupam da formação social do trabalhador e 
de sua família como o SESI e SESC. Os cursos oferecidos por esse 
segundo grupo de entidades não têm caráter profissional e ligam-se 
ao ensino de atividades relacionadas ao ambiente doméstico, possi-
bilitando um ganho que permite auxiliar o equilíbrio do orçamento 
familiar. Existem organismos que atuam tanto nesta área quanto na 
de qualificação profissional, como é o caso da LBA, que mantém a 
maioria de seus cursos em caráter profissionalizante. 

Os unicc-s dados quantificados de que dispomos para análise da 
sitação da mulher neste setor são os contidos em publicação do Mi-
nistério do Trabalho (11), sobre pesquisa realizada no Município do 
Rio de Janeiro. A despeito de não fornecer dados sobre a formação 
no setor primário, a amostra parece poder ser considerada como 
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representativa das diferentes opções de ensino profissional nas di-
versas outras áreas existentes no País. 

A participação feminina nos cursos das entidades que proporcio-
nam os chamados Cursos Domésticos e de Valorização Social é maciça. 

A respeito dessa categoria de cursos vale dizer que não capaci-
tando as mulheres para uma integração efetiva no mercado de tra-
balho, habilitando-as apenas para uma participação marginal, eles 
na verdade estariam oferecendo poucas oportunidades para a pro-
moção do alegado bem-estar da clientela atendida, conseguindo, so-
mente, com um efetivo aumento de sua renda, principal fonte de 
bem-estar. 

A análise de· tipo de preparo oferecido às mulheres no Município 
do Rio de Janeiro pelas entidades que promovem a qualificação pro-
fissional propriamente dita, leva a constatar que essa formação vem 
reforçar sua posição secundária no mercado de trabalho. 

Tal come. no sistema de ensino formal, as mulheres são encon-
tradas em cursos que conduzem a ocupações tidas e reconhecidas 
como femininas. Assim, os cursos onde aparecem mais mulheres são 
os de serviços àe escritório, seguidos pelos de higiene e beleza, ocupa-
ções ligadas ao setor terciário em expansão, em que é alta a partici-
pação feminina no mercado profissional. Quando freqüenta cursos 
ligados ao setor industrial, a mulher também aí aparece ligada a 
ocupações tradicionais como as de costureira, tecelã ou de trabalha-
dora nas indústrias alimentícias, ou seja, ocupações relativas à pro-
dução de bens de consumo, de menor qualificação na estrutura ocupa-
cional. 

De acordo com as diferentes modalidades de preparo profissional 
proporcionadas por essas entidades, as quais sãc- previstas por lei em 
termos de aprendizagem, qualificação, aperfeiçoamento, especializa-
ção, formação e treinamento, mais da metade das mulheres se con-
centra nos programas de qualificação. Tais programas visam à qua-
lificação de trabalhadores. menores ou adultos em ocupações desti-
nadas ao atendimento das necessidades imediatas de mão-de-obra 
da empresa. Nesses programas, a maioria dos cursos freqüentados por 
mulheres acha-se ligada ao SENAC (60,5%) sendo, portanto, o preparo 
por elas recebido destinado predominantemente ao setor de serviços. 

No quadro geral das entidades que proporcionam preparo pro-
fissional afigura-se o SENAC com 58% das matrículas femininas, nos 
períodos de 1973 a 1975, como principal responsável pela formação da 
mulher, ainda que não assuma a mesma importância que o SENAI 
(70,5% das matrículas masculinas) na formação dos homens. 
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Na pesquisa a cujos dados nos reportamos até aqui foram ainda 
realizadas entrevistas junto a 14 entidades ligadas à formação pro-
fissional no Rio de Janeiro. Verificou-se que não há um planejamento 
da participação da mulher nos programas de formação profissional, 
não tendo sido encontrada, em nenhuma das entidades, alguma dire-
triz que oriente suas atividades nesse sentido. A orientação vocacional, 
quando existe, é dada a ambos os sexos mediante a aplicação de 
testes que possibilitam o encaminhamento de candidatos na escolha 
dos cursos, encaminhamento esse - ressalve-se ainda - muito su-
jeito ao próprio viés de interpretação dos aconselhadores! 

Apesar de afirmarem não haver impedimento ao acesso das mu-
lheres a qualquer de seus cursos, as entidades admitem, não obstante, 
a existência de restrições de ordem geral que dificultam a participa-
ção da mulher na formação profissional. Alegam que essas restrições 
refletem as próprias condições do mercado de trabalho, que discri-
mina o trabalho feminino. 

Além dessa dificuldade básica para a profissionalização da 
mulher, outras mais específicas são apontadas, tais como: - a natu-
reza da mulher, que a tornaria mais apta para algumas ocupações do 
que para outras; a existência de normas tradicionais; a falta de inte-
resse das próprias moças; o fato de certos cursos estarem estruturados 
somente para atender aos homens; o fato de- nossas empresas, pouco 
desenvolvidas ainda, demandarem muita força física, e além disso, a 
restrição às vagas para os homens que resultaria de novas oportu-
nidades para as moças. Pesariam ainda dificuldades postas pelas 
empresas em relação ao sistema de rodízio na produção e a admissão 
de mulheres casadas. 

Todos esses argumentos são uma amostra de prevalescência de 
preconceitos arraigados, não só nas pessoas, mas nas próprias estru-
turas do ensino, que contribuem para manter, sob a capa de uma 
aparente igualdade entre os sexos, uma profunda discriminação que 
resulta na manutenção da condição de inferioridade da mulher. 

1. 5. Ensino Superior 

O ensino superior brasileiro cresceu a taxas extraordinárias na 
última década, passando de 100. 000 alunos em 1961 para mais de 
500.000 em 71 (1~). O ritmo de expansão foi entretanto diferente 
segundo os cursos e as entidades mantenedoras. Em termos de ma-
trícula total, o aumento foi significativamente maior no ensino pri-
vado do que no público. As áreas de Ciências Humanas, Letras e Filo-
sofia, Ciências Biológicas e Exatas e Educação Física, aumentaram 



muito mais do que as carreiras de Medicina, Engenharia, Odontologia 
c Enfermagem, por exemplo. 

Dentro desse crescimento global do ensino superior o aumento 
da participação da mulher foi marcante: de 26% do total de alunos 
em 1956 ela passou a constituir 40%, 15 anos depois. Essa proporção 
de matrículas femininas na universidade coloca o Brasil em melhor 
situação que a maioria dos países em desenvolvimento e equipara-nos 
a muitos dos países adiantados (Anuário Estatístico da UNESCO). O 
aumento das matrículas femininas, contudo, longe de fugir ao padrão 
estratificado por sexo, em muitos casos concentrou ainda mais as 
mulheres em áreas "femininas" e os homens em áreas "masculinas". 
Para citar um exemplo bem característico: as Engenharias continuam 
com apenas 3% de mulheres, proporção já existente antes de 1960. 

De modo geral pode-se dizer que, quanto mais as mulheres 
ingresssam nas nossas universidades tanto maior a probabilidade 
de que elas se tornarão professoras. É o que o gráfico mostra: toman-
do-se o total de matrículas femininas em 1966, 34% delas estavam 
nas áreas de Letras, Ciências Humanas, Educação e Folosofia, e em 
1971 essa proporção aumentou para 50%. Eesses cursos apesar de 
teoricamente terem objetivos amplos, na prática limitam-se a pre-
parar para o magistério. Do mesmo modo que as Humanidades, 
as Ciências Exatas e Biológicas apresentaram aumento das matrí-
culas femininas. Trata-se ainda uma vez de cursos preponderan-
temente formadores de quadros docentes para o ensino de 1.0 e 2.0 

grau, embora considere-se esse aumento auspicioso, pois as áreas 
de Ciências Exatas sempre foram vistas como impróprias para as 
mulheres, em virtude do mito segundo o qual elas seriam mais in-
tuitivas e mais propícias para lidar com as questões humanas. Es-
peramos que essas futuras professoras possam ajudar a quebrar 
tabus e que apresentem-se como novos modelos às suas alunas. 

O magistério secundário passa, portanto, por um processo pro-
vavelmente decorrente de vários fatores. Em 1.0 lugar a crescente 
perda de prestígio dessa profissão em virtude da popularização da 
escola de 1.0 e 2.0 grau numa cultura que ainda valoriza o elitismo 
e o privilégio. Uma profissão que perde prestígio é abandonada pelos 
que possuem outras opções. Como o mercado de trabalho para o 
homem com diploma universitário é mais diversificado, as mulhe-
res passam a procurar cada vez mais os lugares antes ocupados por 
ele no ensino médio. Por outro lado, a concentração das matrículas 
femininas nos cursos que preparam para o magistério está ligada 
à maior expansão desses cursos, motivada por seu custo relativa-
mente baixo que permite aumentar a oferta de vagas com pequeno 
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empate de capital. Tal fato é particularmente verdadeiro no que se 
refere às áreas de Humanidades. 

Fora da área do magistério, o padrão de divisão por sexo dos 
vários cursos superiores é também bastante nítido. O grande reduto 
d& "masculinidade" é constituído pela Engenharia, que no período 
de 1956 a 1971 possuía, em média, menos de 3% de mulheres entre 
seus alunos, seguida de perto pela Agronomia e Veterinária -
5% e 8% respectivamente para o mesmo período. Por outro lado o 
curso de Enfermagem, no período considerado, teve as matrículas 
femininas nunca inferiores a 95%, e a carreira de Serviço Social, 
que em 1956 já era bastante feminina (77% de mulheres), em 1971 
apresentava 95%. Em algumas carreiras como Arquitetura, Odonto-
logia e Farmácia os dados indicam que a tendência é a de um rela-
tivo equilíbrio entre os sexos, mas em outras, como Economia, Me-
dicina e Direito, o aumento verificado no número de mulheres -
embora significativo - não foi suficiente para que elas chegassem 
a constituir um quarto do total de alunos. 

Estamos, portanto, ainda longe de poder falar em igualdade de 
condições, mesmo entre aqueles que conseguiram chegar ao topo da 
pirâmide educacional. As mülheres reservam-se principalmente as 
carreiras do magistério, ou aquelas de caráter assistencial como o 
Serviço Social e a Enfermagem, ou ainda aquelas que por sua natu-
reza se identificariam mais com papéis femíninos tradicionais como 
a Higiene e Nutrição, Educação Sanitária e Economia Doméstica. 
Além disso a probabilidade de que a mulher esteja realizando um 
curso superior de caráter verbalista e bacharelesco, em escola par-
ticular, é maior que a do homem. De um modo geral, quando o pres-
tígio e as perspectivas salariais de uma carreira são promissores, 
as mulheres nela matriculadas são minoria. Por outro lado, carrei-
ras tipicamente femininas são quase sempre as de salários menores 
que o de outras equivalentes em termos de anos de escolarização, 
além de muitas vezes apresentarem uma desordenada expansão de 
matrículas. 

Os mecanismos econômicos que pressionam para baixo carrei-
ras procuradas por mulheres, como é o caso do magistério, mereciam 
estudo cuidadoso que possibilitasse planejar melhor o oferecimento 
de vagas na universidade e ao mesmo tempo reorientar as escolhas 
profissionais das jovens. A questão, todavia, transcende os aspectos 
econômicos, pois os EUA e muitos dos países desenvolvidos da Eu-
ropa apresentam distorções semelhantes na distribuição dos sexos 
pelos diferentes currículos universitários e na remuneração de car-
reiras masculinas e femininas. Reforçando e servindo de justifica-
tiva para essas distorções existe a poderosa ideologia em torno da 
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imagem da mulher na cultura ocidental. :É verdade que essa ideolo-
gia está sendo posta em questão, e a existênda mesma desta Comis-
são Parlamentar de Inquérito constitui uma evidência desse fato. 
Todavia, ela é ainda extremamente poderosa para influenciar o com-
portamento das pessoas; sua modificação é um processo que tomará 
muitas gerações. Aos nossos jovens universitários e futuros univer-
sitários caberia importante papel nesse processo. 

Toda a problemática que estamos levando nesta exposição pode-
ria - de uma forma ou outra - ser incorporada nos currículos de 
cursos superiores. os Estudos de Problemas Brasileiros são, nesse 
sentido, muito adequados como oportunidade para se conhecer e 
discutir a realidade da vida de metade da população de nosso País. 
Uma sugestão nesse mesmo sentido é a de que existisse uma preocupa-
ção sistemática em tornar a mulher visível nas diferentes áreas de 
conhecimento tais como a História, a Geografia Humana, a Antro-
pologia e outras áreas das Ciências Humanas. Seria importante, tam-
bém, destacar e investigar a contribuição que a mulher tem dado, 
mesmo em atividades não tradicionais, sempre que ela tem tido opor-
tunidade para isso: no mundo dos negócios, na área de Saúde, e até 
mesmo, por que não, na Engenharia. Esses assuntos são ainda pouco 
explorados e os órgãos que orientam e financiam a pesquisa univer-
sitária deveriam incentivar estudos objetivando conhecer melhor 
nossas mulheres, profis.sionais ou não: suas características; suas 
dificuldades; as concepções que possuem de seu próprio papel e 
que muitas vezes fazem com que os grandes obstáculos para sua rea-
lização sejam as atitudes c crenças que adquiriram durante a sociali-
zação; sua participação no mundo do trabalho e na comunidade 
social em sentido mais amplo. 

Cremos que a universidade teria uma contribuição importante 
a dar tanto na produção de conhecimento objetivo sobre a situação 
da mulher do Brasil como na formação de uma concepção mais 
aberta e mais despida de preconceitos, entre sua clientela de alunos. 
Essa clientela - elite educada de uma população para a qual o 
acesso à universidade ainda não é igualmente assegurado a todos 
- poderia desempenhar o papel de agente inovador e crítico de valo-
res culturais que já não respondem às necessidades de um país que 
se moderniza e que necessita mobilizar seus recursos humanos para 
a tarefa de construir uma sociedade mais justa. 

2 - A MULHER ENQUANTO EDUCADORA 

Historicamente o magistério primário tem sido co!ocado, não só 
entre nós, mas também nos países Europeus e nos EUA, como uma 
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atividade adequada ao desempenho profissional da mulher. Como 
extensão do cuidado com as crianças que corre por sua conta em 
casa, ele é tido como tarefa para a qual a natureza teria dotado a 
mulher de qualidades especiais. 

Desde a criação das pria1eir:1s e.3.:olas normais no Brasil, sobre-
tudo a partir da segunda metade do século XIX, cogitou-se da pre-
paração da mulher para esse fim e ela se desincumbiu da função 
de mestre-escola ao lado do homem, no início do processo de profis-
sionalização do magistério. 

Cedo porém a atividade passou a ser predominantemente femi-
nina como atesta a crescente procura pelas escolas normais da pare 
das mulheres e o decrescente interesse dos homens pela ocupação, 
já no fim do império. 

Como ocupação feminina o magistério primano tem-se consti-
tuído numa oportunidade de profissionalização da mulher, que alcan-
ça percentagens significativas ao nível nacional. 

Mecanismos estruturais e ideológicos têm contribuído para a 
manutenção do magistério primário como uma profissão eminente-
mente feminina. Ao mesmo tempo em que ele oferece à mulher a 
possibilidade de conciliar o desempenho de seus papéis domésticos 
com o exercício de uma profissão que não lhe toma mais do que 4 
horas diárias e ainda lhe garante 3 meses de férias por ano, repre-
senta a ocupação de um lugar no mercado de trabalho que é mais 
mal remunerado do que os que exigem igual nível de escolaridade e 
que são reservados aos homens, na sua maioria. 

Em função da vinculação da atividade com a condição sócio-
econômica desses profissionais, seu salário é encarado, sobretudo, co-
mo um ganho suplementar à renda da família, que permite arcar 
com as despesas de representação exigidas pela classe média - e daí 
a justificativa implícita dele não ser mais bem pago do que é! Nas 
últimas décadas, contudo, o magistério primário tem se constituído, 
também, numa oportunidade de profissionalização de mulheres pro-
venientes dos estratos superiores das camadas populares. Esse fato, 
porém, ao invés de contribuir para o aumento dos níveis de salário 
que passariam a ter uma importância crescente no orçamento fami-
liar, tem servido como mecanismo de pressão dos salários para baixo, 
dada a saturação do mercado de trabalho. 

No Estado de São Paulo, por exemplo, desde há muitos anos há 
milhares de professores primários sem emprego. Nos anos de Hl63 
o 1965 a relação candidato/vaga aos concursos de ingresso ao magis-
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tério promovidos pela Secretaria da Educação foi a de respectiva-
mente 2, 3 e 4 candidatos para cada cargo de professor. 

Mais recentemente, em 1976, a prefeitura do Município de São 
Paulo promoveu um concurso para ingresso de professores primá-
rios para o qual se apresentaram 16 candidatos para cada vaga, 
sendo, entre esses candidatos, 15 mulheres. 

Ainda em relação a este ramo de ensino, o sociológo Luis Pe-
reira (13) mostrou que em 1961 a participação da mulher decrescia no 
sistema de ensino oficial do Estado de São Paulo, na medida em que 
se ascendia aos cargos de direção e supervisão, que demandavam 
maior remuneração, maior prestígio e também maior número de ho-
ras de serviço. Assim, os cargos de professor primário eram ocupa-
dos na maioria absoluta por mulheres; de diretor de grupo escolar, 
por pouco mais de 1/4 de mulheres; de inspetor escolar, por cerca 
de 6%, e, finalmente, de delegado de ensino, por 2% de pessoas do 
sexo feminino. 

Examinemos agora a participação da mulher no magistério 
dos outros graus do ensino, de acordo com os dados do gráfico 12. 

A gradativa diminuição da participação feminina nas atividades 
docentes parece contradizer a ideologia que proclama a adequação 
do magistério à natureza mesma da mulher. Outra vez, à medida 
em que o desempenho profissional exige preparo mais rigoroso, e as 
perspectivas de prestígio e remuneração são mais promissoras, a 
mulher retira-se sub-repticiamente das regras do jogo, cedendo lu-
gar ao homem. Dele, não obstante, ninguém cogita de proclamar a 
vocação natural de educador ... 

O magistério de ensino médio tem sido a conquista mais recente 
do grupo profissional feminino como já mencionamos ao abordar o 
ensino superior. 

Entretanto, tal como no ensino primário, um fenômeno seme-
lhante de saturação do mercado de trabalho em áreas mais desenvol-
vidas e mais populosas tem ocorrido nos últimos anos. Os jornais, 
por exemplo, têm sido pródigos em noticiar as imensas filas de pro-
fessores licenciados no início do ano letivo à porta de colégios esta-
duais, competindo por exíguo número de aulas na cidade de São 
Paulo. Os concursos de ingresso ao magistério público realizados es-
poradicamente ostentam também uma relação candidato/vagas bem 
pouco animadora para quem deseja optar pela carreira. 

No ensino superior, topo da pirâmide de prestígio do magistério, 
a participação feminina ostenta a modesta taxa de 23% em 1973. 
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Na pós-graduação a proporção de mulheres torna-se ainda mais 
reduzidr.: as professoras representam apenas 15% do corpo docente 
dos curws de mestrado e 9% dos professores dos cursos de douto-
rado (H). 

O estudo feito por nossa colega presente, Carmen Barroso (1~·), so-
bre a participação da mulher na hierarquia de postos universitários 
confirma ainda, e mais uma vez, a regularidade com que ocorre o 
fato de que quanto maior o posto, menor a proporção de mulheres 
que o ocupam. Segundo suas próprias palavras "a porcentagem de 
mulheres entre professores que possuem determinada qualidade varia 
muito entre os diversos ramos de ensino; no entanto, dentro de cada 
ramo, essa porcentagem é sempre menor que a de professoras em 
postos mais baixos''. Assim sendo, o número de professoras titulares 
é, por exemplo, sempre menor do que o de professoras adjuntas ou 
assistentes. 

Esse estudo mostrou também que a pCJrcentagem de mulheres é 
menor no regime de dedicação típico de cada área. Quando o ho-
mem prefere optar por regime de tempo parcial em determinadas 
áreas do ensino porque tem 9portunidade de exercer atividades mais 
lucrativas fora da universidade, nessas áreas as mulheres são relati-
Yamente menos numerosas no quadro de tempo parcial. Esse é, por 
exemplo, o caso da Medicina. No caso de áreas em que as alternativas 
de emprego atraentes são mais limitadas, como nos ramos da Filo-
sofia, e os homens optam mais freqüentemente pelo regime de tem-
po integral, as mulheres escolhem em porcentagem menor esse mesmo 
regime de dedicação. 

Outro aspecto da discriminação da mulher no magistério de nível 
superior abordado pelo estudo é aquele que diz respeito a sua parti-
cipação, em desigualdade de proporções, em instituições que divergem 
quanto ao grau de prestígio, nível de excelência c padrão de remune-
ração. A comparação dos dados agregados existentes para o Brasil e 
as taxas relativas à Universidade de São Paulo - uma das institui-
ções de maior prestígio do País - indica ser a participação feminina 
na USP muito menor do que no ensino superior brasileiro tomado 
como um todo. Isso está a sugerir que as mulheres provavelmente 
r"ão estão igualmente representadas nas diferentes instituições e ten-
dem a se concentrar naquelas que oferecem menores vantagens. 

Dissemos e repetimos que a situação da mulher no sistema de 
educação formal refletiu uma ideologia mais ampla e arraigada em 
nossa cultura. É então importante examinar como ela é veiculada in-
formalmente pelos diferentes canais de influência social. É o que fará 
Fúlvia Rosemberg. 
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Nas sociedades atuais, os meios de comunicação tornaram-se po-
derosos agentes educacionais, canalizando e ordenando a informação, 
impingindo modas e modismos, esculpindo gostos e interesses de 
inúmeras pessoas 1. 

A imensidão do público consumidor é acompanhada de movimen-
to inverso ao nível da produção, onde assistimos a um fenômeno de 
concentração das fontes criad-oras e difusoras, muitas vezes mesmo, 
quebrando fronteiras nacionais. 

Em decorrência, os ensinamentos produzidos pelos meios de 
comunicação tornaram-se cada vez menos diversificadas, sendo trans-
mitidos para um público cada vez mais amplo, não apenas em quan-
tidade de pessoas atingidas, mas também pelo acúmulo de estimula-
ção recebida diariamente por uma mesma pessoa. É assim que, a cada 
instante, nossos olhos, ouvidos, mãos e corpos são atingidos por ima-
gens criadas pelas mesmas fontes. 

Exemplifiquemos com a mercadoria da Walt Disney Productions: 
presente inicialmente em filmes, os personagens de Walt Disney se 
esparramaram pelo cotidiano das crianças: no plástico que recobre seu 
cadeirão ou banheira; no brinquedo de encaixar e de manipular; no 
copo e no enfeite de sua festa; na guloseima que come; na camisa que 
veste; no disco que ouve; no livro e na revista que lê ou vê, as 
mesmas imagens, a mesma estética e sempre a mesma visão de 
mundo. 

Este bombardeio e esta concentração de imagens não teriam 
tanta importância se ao lado da informação e do divertimento os 
meios de comunicação não fossem poderosos professores, não fossem 
agentes do processo de socialização, não transmitissem modelos de 
comportamentos e de sentimentos a serem imitados. Mas é exatamen-
te o contrário que vêm afirmando os psicólogos sociais: a aprendiza-
gem de papéis sociais, isto é, a maneira de comportar-se e de sentir-
se enquanto membro de uma sociedade, ocorre não apenas por meio da 
ação de reforços e de punições, de prêmios e castigos, como também 
por meio da observação dos comportamentos de pessoas reais ou 
simbólicas. Aprende-se a ser homem e a ser mulher através de como 
se viu e se ouviu comportarem-se, ou de como se intuiu sentirem pes-
soas simbolicamente criadas através da imagem e do som. A impor-
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tância, e conseqüentemente a responsabilidade destas imagens cria-
das é ainda mais acentuada quando se sabe que ao propagarem mo-
delos de sentimentos, atitudes e comportamento.s, os meios de comu-
nicação atuam como freios ou motores de mudanças sociais. 

É dentro desta perspectiva teórica e deste quadro explicativo que 
pessoas responsáveis em inúmeros países do mundo têm analisa-
do as imagens de papéis sexuais transmitidas pelos meios de comuni-
cação. Praticamente todos os meios passaram, ou estão passando, pelo 
crivo dos analistas. A listagem dos estudos é fastidiosa, mas necessá-
ria para que seus resultados sejam realçados 2. Foram estudados: 

- propaganda em televisão para crianças e adultos; 
- textos e imagens em livros de lazer para crianças; 
- albuns de imagens para crianças pequenas; 
- publicidade em revistas; 
- textos em revistas femininas; 
- ficção para adultos; 
- livros escolares, de diferentes disciplinas, para uso em escola pri-

mária; 
- livros escolares, de diferentes di.sciplinas, para uso em escola se-

cundária; 
- li v r os escolares para uso uni ver si tário; 
- testes psicológicos; 
- programa de televisão para crianças; 
- filmes a serem projetados em cinema; 
- peças teatrais para crianças; 
-- música popular; 
- histórias em quadrinhos. 

Todos os estudos concluem, de forma repetitiva e indignada, que 
a imagem dos papéis sexuais apresentada pelos diferentes meios de 
comunicação, é estereotipada, discriminando acintosamente a mulher. 

Ao homem são reservadas as imagens de conquistador e de pro-
fissional, à mulher são atribuídos principalmente os papéis de se-
dutora, de dona de casa e de mãe. 

Percebeu-se, então, que os meios de comunicação, por mais di-
versos que sejam, reforçam imagens tradicionais, criando condições 
para que preconceitos e tabus sejam cad-a vez mais arraigados entre 
homens e mulheres, adultos ou crianças. 
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No Brasil, os estudos são raros: existem apenas alguns trabalhos 
de jornalistas, de estudantes e de alguns poucos pesquisadores a. Por 
esta razão tentaremos ilustrar aqui como se efetua a discriminação 
da mulher nos meios brasileiros de comunicação, sobretudo através 
de dados qualitativos. 

I.OJ A discriminação acintosa 

Por vezes a imagem da mulher transmitida pelos meios de co-
municação assume aspectos revoltantes, veiculando discriminação 
acintosa, e que revela, por parte de seus produtores, postura franca-
mente preconceituosa. A mulher é tida como objeto, ser inferior e 
mutilado 1. 

2.0 ) A mulher como sedutora 

Para Edgar Morin, "a mulher-modelo desenvolvida pela cultura de 
massa tem aparência de boneca de amor" ;;_ 

A imagem da mulher, na sua forma adulta, criada para um 
público principalmente jovem_ possui características de objeto sexual 
e de adorno. Sua área de atuação no Brasil atinge principalmente, a 
comédia erótica, as publicações especificamente masculinas e femi-
ninas e a publicidade ond-e sua sedução deve impregnar ou ser trans-
mitida ao produto anunciado. 

Para um público adolescente e mas-culino, a mulher que não é 
bonita e não é jovem não tem o direito de existir. 

"Nas comédias eróticas, as potencialidades femininas só se rea-
lizam na medida em que a mulher for capaz de seduzir o macho. 
Fúteis, fáceis, burras. Quando muito, secretários competentes 6. 

As publicações destinadas à mulher ensinam principalmente a 
técnica da sedução, seja através de seus dotes físicos, morais, culiná-
rios, intelectuais, etc., etc., seja através de sua casa, de suas roupas 
e de seu corpo. 

Os meios de comunicação impõem então à mulher, Pigmaleão 
moderna, as regras para transformar-se em objeto de amor, que é 
único e universal, não permitindo qualquer concessão à imperfeição 
ou à imaginação individua~. O modelo imposto ao objeto de amor é 
tão rígido quanto aquele que orienta a fabricação de qualquer pro-
duto industrial. Todos os detalhes de fabricação foram pre\istos: 
nenhum recanto de seu corpo, por mais secreto e íntimo, é omitido, 
sua morfologia, seu odor e sabor, sua textura, cor e postura, tudo é 
recriado, ou, pelo menos, proposto como devendo sê-lo. 
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A sedução não apenas caracteriza as imagens contidas nos 
textos e ilustrações, mas os meios de comunicação também tratam o 
público feminino na mesma forma que as suas bonecas de papel, 
esperando que as mulheres respondam ao apelo de sedução. A com-
paração entre os anúncios inseridos em publicações masculinas e 
femininas constitui excelente exemplo: ao público feminino são anun-
ciados produtos para cuidar do corpo e da casa, para enfeitar e em-
belezar; ao público masculino produtos associados ao mundo exterior, 
ao dinheiro e ao poder 7. 

Nem mesmo as crianças são poupadas destas imagens. Pelo con-
trário, os meios de comunicação ensinam, desde muito cedo, que a 
mulher deve seduzir e o homem conquistar. Porém, esta mensagem 
não se serve de atributos diretamente sexuais, na medida em que a 
manifestação aberta da sexualidade infantil não é aceita em nossas 
sociedades. A sedução aparece ind·iretamente através da associação 
entre a beleza e bondade e entre beleza e mulher. Na literatura infan-
til, por exemplo, os personagens femininos são descritos principalmente 
através de seus traços físicos, e os masculinos através de sua força e 
bravuras. 

3.0 ) À mulher prendas domésticas 

Deve-se notar que o tipo de sedução imposto não é o mesmo 
para todas as idades: a beleza etérea, enfatizada durante a infância, 
é substituída pelo corpo durante a juventude e idade adulta, para 
concentrar-se em seguida na casa. Na medida em que a casa for 
bem cuidada e limpa, a comida gostosa e apresentável, ou a roupa 
mais branca, sua dona, em decorrência, tornar-se-á sedutora. É assim, 
que além de objeto sexual e de adorno do homem, a imagem da mu-
lher que os meios de comunicação apresentam é também a de dona 
de casa, aquela que cuida do homem e de seus filhos, a que se "de 
noite beija a boca, de dia lava a roupa" o. 

Seu mandamento: não. trabalharás profissionalmente. Seu sím-
bolo: o avental. Seus atributos: os acessórios de cozinha e limpeza. 
Seu universo: a casa. 

Com efeito, é quando se analisa o trabalho profissional da mu-
lher, sobretudo da casa, que se pode falar, com toda a segurança, 
em estereótipo. Isto porque vários estudos têm comparado a parti-
cipação da mulher na força de trabalho, segundo os dados censitários, 
com a freqüência desta participação nos meios de comunicação. Os 
resultados desvendam sempre uma imagem de mulher atípica, não 
concorde com a realidade 10. 
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A se acreditar nos meios de comunicação, as mulheres que tra-
balham, além de raríssimas e solteiras, desempenham apenas aque-
las atividades tidas tradicionalmente como femininas, isto é, pouco 
valorizadas na hierarquia profissional: enfermeiras, secretárias, do-
mésticas. 

Mesmo a criança, levada a imitar o universo adulto, enquanto 
veículo publicitário ou público consumidor, é apresentada com os mes-
mos componentes profissionais estereotipados: o menino é médico, a 
menina enfermeira; o menino é astronauta, a menina, garçonete 11. 

A profundidade do enquistamento do estereótipo vai tão longe que 
atinge as publicações mais insuspeitas, consideradas como ideologica-
mente neutras. É o caso dos respeitáveis dicionários da língua pátria, 
onde encontramos os mesmos preconceitos face ao trabalho profis-
sional da mulher: O Novo Dicionário Aurélio, por exemplo, inclui 
verbetes para professora e enfermeira mas omite verbetes para pes-
quisadora, engenheira, operária. O dicionário brasileiro da língua 
portuguesa Mirador deixa transparecer de forma claríssima todo 
preconceito frente ao trabalho profissional da mulher, quando define 
enfermeiro e enfermeira, pág. 672. 

Enfermeiro, s.m. (enfermo + eiro). Aquele que trata dos 
doentes nos hospitais ou no domicílio. E. Mor: administrador 
geral de alguns hospitais. 

Enfermeira, s.f. (f. de enfermeiro). Mulher instruída e 
habilitada para cuidar de enfermos e feridos sob a supervisão 
de um médico. 

Demos ênfase, até agora, quase que exclusivamente à imagem 
da mulher. Mas a discriminação torna-se ainda mais acentuada nos 
meios de comunicação pela bipolarização excessiva na representação 
dos papéis sexuais. A imagem do homem sendo também rigidamente 
regulamentada e diametralmente oposta à da mulher, acentua ainda 
mais os componentes discriminatórios do modelo que esboçamos. 
Além disto, os meios de comunicação se utilizam mesmo da bipolari-
zação como recurso retórico, apresentando muitas vezes numa mesma 
imagem homens e mulheres em papéis acentuadamente tradicionais e 
opostos. 

Vale a pena, ainda, apontar que o ser homem e o ser mulher 
definidos pelos meios de comunicação, além de apresentarem contor-
nos rígidos, constituem modelos incompatíveis e que toda trans-
gressão aos padrões impostos é punida através da peja e da ridicula-
rização. Basta lembrarmos a ironia e a deturpação dos fatos que 
permeiam geralmente o noticiário sobre manifestações feministas, e a 
recuperação, aos padrões tradicionais, da imagem da mulher mo-
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derna. Esta é livre para andar de branco sempre que quiser, para 
controlar suas regras de acordo com o programa de fim de semana. 
O ano internacional da mulher tornou-se slogan para a venda de 
inseticidas e de produtos alimentícios. 

4.0 ) A mulher invisível 

Em certos meios de comunicação, pode-se também falar com 
toda certeza em estereótipo: a mulher inexiste ou é pouco represen-
tada. A bibliografia criou uma expressão muito clara: a mulher invi-
sível. Se compararmos, por exemplo, o número de personagens mas-
culinos aos femininos, seja em histórias em quadrinhos, seja em peças 
teatrais, seja em livros escolares ou de recreação, observamos que as 
mulheres aparecem muito menos que os homens 12. 

O homem passou a ser o representante da espécie, no anúncio, no 
gráfico, no código, no livro. O homem, como o branco, passou a re-
presentar a humanidade. 

Finalizando: a persistência destas imagens, sua universalidade, 
sua eficiência na manutenção de comportamentos e sentimentos, 
constitui um fator poderoso de discriminação contra a mulher. Com 
certeza, tal fator irá impedir a escolha de uma carreira profissional 
não condizente com a imagem tradicional; tal fator irá, sem dúvida, 
infelicitar as tidas como não bonitas e não jovens; tal fator irá, cer-
tamente, contribuir para que a função doméstica, a qualidade de 
sedutora, a condição profissionalmente inferior e a situação de vítima 
sejam consideradas como características biológicas da mulher, por-
que naturais, isto é, sempre presentes, universais. · 

NOTAS 

Nota 1 

Alguns dados sobre o públlco brasileiro conswnidor de comunicação: 

a) periódicos Informantes: 1136 tltulos com tiragem anual de 1.272.362.000. 
Outros periódicos: 991 títulos com tiragem anual de 355.951.000 (dados referentes 
a 1973 sobre o Brasil e publicados no anuário Estatístico de 1975); 

b) receptadores de rádios Instalados em 1972: 6.000.000 (dados referentes a 
1972 sobre o Brasil e publicados pela OEA: "Amerlca en Cifras, 1974"); receptores de 
telel'lsão: 6.600.000 (Idem). 

Notar que os dados aclmr. referidos são ultrapassados: em reportagem publi-
cada pela R-evista Veja (n.o 366, lO de setembro de 1975, pág. 70-79) o número de 
televisores Instalados, segundo informação do Ministério das Comunicações atin-
giria, em 1974, a cifra de 10 milhões de aparelhos e de 12 milhões segundo os 
fabricantes. 
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Nota 2 

A publicação WOMEN STUDIES arrola; periodicamente referências bibliográficas 
Eobre o tema. 

Nota 3 

A bibliografia sobre meios de comunicação bras!lelras que conseguimos rela-
cionar encontra-se no final deste docun,ento. 

Nota 4 

NOTAR o desprezo pela mulher nesta passagem de um livro in!ant!l. 

"O rei Miguel era um poderoso monarca, senhor de terras e riquezas sem 
fim. Tão grande em bondade quanto o reino em tamanho era o seu cora:ção. 
Governava o povo com sabedoria e justiça: por isso era amado e respeitado 
pelos súditos." 

"Um dia, a rainha presenteou-o com uma linda filhinha, muito gorda e 
corada. O rei Miguel preferia que fosse um menino, para entregar-lhe o reino 
futuramente. Mas a princeslnha era tão bela, que bem depressa o rei Miguel 
se conformou." (GILDA FIGUEIREDO PADILLA, OS TAMANQUINHOS DE 
OURO. Ed. MELHORAMENTOS, Silo Paulo, p. 4.) 

Nota 5 

Edgar MORIN, Cultura de Massas no Século XX; Ed. Forense, RJ, 19169, p. 145. 

Nota G 

a) Charles MAGNO, op. clt., p. 3 

b) Alguns títulos de filmes brasileiros recentes: 

O FRACO DO SEXO FORTE 

O ENTERRO DA CA!!'ETINA 

MEMóRIAS DE UM GIGOLO 

NEM AS ENFERMEIRAS ESCAPAM 

OS AMORES DE UMA CAFONA 

A VIRGEM E O MACHAO 

AINDA AGARRO ESSA VIZINHA 

AS CANGACEIRAS ERóTICAS 

ESSA MULHER ll: MINHA ... (E DOS AMIGOS) 

A VIúVA VIRGEM 

EU DOU O QUE ELA GOSTA 
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Nota 7 

A associaçâo entre mulher, prOdutos de beleza e domésticos (a dupla !unç!!.o: 
sedutora-dona de casa) aparece de forma claríssima na publicidade. Na ausência 
de dados de pesquisa mais amplos, rMllzamos, para fins deste depoimento, J.ua• 
observações de anúncios: a primeira referente aos anúncios Inseridos em revistas; 
a segunda à propaganda de televisão. · 

a) ANúNCIO EM REVISTAS • 

REVISTAS FEMININAS REVISTAS NAO EXCLU-
SIV AMENTE FEMININAS 

PRODUTO 
Número de Número de Posição Posição Anúncios Anúncios 

Roupa 1.0 27 

Revistas, 
Fascículoe 

2.0 19 3.0 13 

Cursos, Empregos, 3.0 14 
Concursos 

Produtos de Beleza 4.0 11 

Produtos de 5.0 9 
Limpeza 

Televisão, Rádio, J.O 15 EletrOdomésticos 

Automóvel 2.0 13 

Banco, Seguro 4.0 11 

Livros 5.0 9 

• Resultados obtidos por Esmeralda Valllatti e Fúlvia Rosemberg através da 
análise de revistas publicadas no mês de abril de 1977. 
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b} Associação entre o sexo dos apresentadores e o tipo de produto anunciado 
em propaganda na televisão. • • 

APRESENTADOR PRINCIPAL 

HOMEM MULHER TOTAL 

Beleza:, cuidado com o corpo 3 5 8 

Governo !Estadual e Federal} 7 o 7 

Comida 4 2 6 

Televis§o, Rádio, Disco 3 2 5 

Cigarro 4 o 4 

Casa, Limpeza o 4 4 

Outros menos freqüentes 10 3 13 

TOTAL 31 16 47 

,. • Resultados obtidos por Fúlvia Rosemberg através da análise de anúncios 
apresentados nas emissoras: Globo, Tupi e Record. Duração da observação: 2 horas. 
Data da observação: 22-04-77. 

Notar nos resultados do quadro: 
a) maior número de apresentadores masculinos que femininos, enfatizada a 

tese da "mulher invisível"; 
b) associação extremamente acentuada entre apresentadora e produto para 

cuidar do corpo e da casa; 
c) auséncia de apresentadoras nas campanhas publicitárias dos governos estadual 

e federal. 
Nota 8 

Notar o condicionamento precoce nos textos transcritos abaixo: • 

Seu Tenórlo, na porta do armazém, comentava com sua !Inda filha Maria 
de Fátima, que chegava da Filosofia onde, naquele mês de Março, começara a 
cursar "Línguas": 

- Deve estar a pensar que correndo não está a gastar as solas dos 
sapatos ... 

• Seleção de textos de livros Infanto-juvenis brasileiros Incluídos na amostra 
da pesquisa Análise dos temas e dos modelos culturais de livros Infanto-juvenis 
brasileiros, realizada pelo Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação 
Carlos Chagas, em convênio com o INEP. 
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Mas Fâtlma, que além de ser a menina mais bonita do bairro tinha 
um coração bom como chocolate, replicava. tLivro 1, p. 2) 

A Nhâ Dona, mulher alta e magra, bonita e de grandes olhos castanhos, 
acabava de cortar com os dentes a linha duma das costuras, quando a sua 
mucama, uma preta de sessenta anos, apareceu esbaforida e suarenta, (Livro 2, 
p. 115) 

- A escola? Eu tenho uma professora !Inda. (Livro 3, p. 31) 

Uma moça bonita e bem-educada ofereceu comida numa bnndejlnha. 
Outro moço ofereceu jornais e um travesseiro. (Livro 4, p. 28) 

Naquele pais reinava um 1·c1 justo e bom, pai de urna !Inda princesa 
chamada Fúlvia. Viviam multo felizes, sem preocupações, a não ser praticar 
o bem, espalhando alegria. A vida ali era boa e todos viviam em gra:nde 
paz. A prlnceslnha era querida de todos, pela sua grande beleza, bondade e 
dedicação aos pobres. (Livro 5, p. 15) 

Num reino vizinho morava um princlpe, multo corajoso, nobre e altivo. 
Certa vez, Indo visitar o rei Léo, apaixona-se pela princesa Fúlvia. De modo 
que, ao saber de sua doença, resolveu partir igualmente em busca de um 
remédio que a curasse, para depois pedi-la em casamento. (Livro 5, p. 19) 

Durante a sua narrativa, todos os contemplavam com admiração, maa 
Antônio reparou que Luzia bebia suas palavras, toda voltada para ele como 
uma flor para a tuz do dia ... No decorrer de um mês essa admiração crescera 
e dava: origem a um sentimento novo, que não passou despercebido aos olhos 
da tia e da própria: avó. Antônio, porém, também seduzido pelos encantos da 
jovem, fazia o possível para evitá-Ia, metia-se em seu quarto, chegava a 
esconder-se dela, com medo de ressuscitar o amor que jazia em seu peito. 
como brasa dormida. (Livro 6, p. 11) 

Luzia acabou de enrolar as tranças em espiral sobre as orelhas e sorriu 
para a sua Imagem, refletida no espelho. Estava tão contente de sua formo-
sura, de sua graça de mulherzinha em botão, que se mirava e remlra.va, per-
dendo a conta do tempo para pentear-se. (Livro 6, p. 6) 

Esbelta para a Idade, !ormava jâ ao lado das grandes, embora o corpo 
magro, que !he emprestava um ar de menina, destoasse no melo das out,ras. 
Eu a via de longe. Dora estava sempre entregue às ocupações que lhe en-
chiam o dia. (Livro 7, p. 26) 

Budllio sabia pescar siri com isca de carne, assoviar chamando a moréla. 
Nadava como peixe, tinha qulxó para pegar golamu; fabricava e vendia ba-
ladelras aos outros meninos; trepava em coqueiro como sagül; sabia pular 
o muro do sitio dos padres, todo eriçado de cacos de vidros, só pelo gosto 
de chupar um caju roubado. (Livro 7, p. 46) 

- D. Rosa, d1sse ela a urna maravllhosa rosa vermelha, a senhora hoje 
estâ mais bonita do que nunca. E você, Vloletinha, como vai? Sempre per-
fumada! Você, Crisântemo, me assusta um pouco porque você é tão grande, 
e eu, tão pequenina! (Livro 8, p. 6) 

Nele vlvla, cercada de todo luxo, uma llnda prlnceslnha chamada Ma-
rllena. (Livro 9, p. 6) 



Era linda como uma flor e melgn como um passarinho. Seus ~edosos 

cabelos macios como apina, e seus olhos negros, brilhavam como duas 
estrelas. 

Todos os vassalos do rei tinham verdadeira adoração pela delicada prln-
cesinha, pois ela soubera, com a sua bondade, conquistar todos os corações 
dos súditos de seu pai. (Livro 10, p. 9) 

- O Lâpls Cinzento é triste e rabugento, dizia:, estâ constantemente de 
mau hu,.,or. A VIoleta, bonitinha, mas, tristonha. Você prima, fabricava ro-
sas e as suas pétalas graciosas espalham aos quatros vimtos alegrias e votos 
de felicidade. Acompanhando presentes, levam elas do coração amigo, a 
prova do puro e sincero amor. 

- Como você é bonitinha e risonha com a sua vesta rósea! (Livro 11, p. 5) 

Como s:·o lindas, pensa a mãe enlevada ... Hei de tudo fazer para tor-
ná-las bem felizes. Serão de certo umas meninas exemplares, pois não 
pouparei esforços para educá-las bem ... (Livro 12, p. 7) 

- Espia só que pedaço de morena? lt a verdadeira Miss Universo~ (Livro 
13, p. 92) 

Nota 9 

Ver o trabalho de Manoel Tosta Berlinck sobre música popular constando na 
blbllografta. 

-Nota 10 

Em nosso melo um dos raros estudos slstemâtlcos sobre anúncios em revistas 
obteve os seguintes resultados: 

Comparação entre a partlclpaçA.o da mulher na !orça: do trabalho (Censos de 
1960 e 1970) e proporção de mulheres representadas como profissionais em anúncios 
de revistas braslleiras. • 

1960 1970 

Proporç§.o de mulheres na força de 
trabalho 17,9 20,9 

Proporção de mulheres representadas 
como profissionais 10,4 11,9 

• Resultados obtidos por Rubens da Costa Santoe, op. clt., p. 33. 

Nota 11 

A literatura Infantil também fornece aqui exemplos elucidativos como os que 
transcrevemos a seguir: • 

Ele, nhô Fldells estava com os cabelos todos brancos mas era um homem 
vigoroso. Amava a terra e sabia tratá-la como ninguém. Amava as boas 
plantações c os bons animais, tanto que até parecia compreendê-los. 

,. SPleçlío de textos de livros Infanto-juvenis brnslleiros Incluídos na amostra 
da: pesquisa Análise dos temas e dos modelos culturais de livros infanto-juvenis 
brasileiros, realizada: pelo Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação 
Carlos Chagas, em convênio com o INEP. 
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Ela, nhá Vicência, tinha, como esposo, a cabeça alvejando, mas ainda 
sozinha dava conta dos serviços da casa e do tratamento das criações. 
(Livro 14, p. 43) 

Lá eecolheram um dos galhos para construirem a casinha. Cada um ajudou 
no que podia, juntando gravetos, flocos de algodão. 

O mestre Castor, o melhor construtor, erguia as paredes, enquaato o 
Ratão Pardo, amassava o barro, 

Dr. Caramujo escolhera um galho do lado norte, para que oa bebês não 
S} rcsfr!assem, pois do lado sul, os ventos são multo fortes. Co,-u tra,balho, 
com amor construíram a casa e, quando o sol acordou, também quis ajudar 
e esquentou-se bem, para logo secar o barro. 

Dona Tartaruga foi a encarregada de informar o jovc:n casal sobre os 
acontecimentos. (Livro 15, p. 15-16) 

Doq1ll•1ha podia ajeitar bem as aslnhas, fazer ginástica para afinar o 
corpo fininho se olhando o tempo todo no espelho da parede. O chão da 
casa tinha~ ainda um resto de pó-de-arroz. Fazia um pouquinho de poeira, 
mas Doqulnha batia bem as asas para espanar tudo e a casa acabava sempre 
limpa. (Livro 16, p. p. 4-5) 

- Esses casulos vão ser despachados, por via férrea, P!tta campinas e São 
Paulo. Ui, nas fábricas especializadas em fiaçüo e tecela~em, s:to mergulhados 
nágua quente, para matar as crisálldus evitando assim que elas, ao se trans-
formarem em borboletas, furem o casulo, estragando-o. O fio que fo:·ma o 
casulo é desenrolado por completo, sem partir-se. Depois, com os !los, as 
tintas. os teares, os art:stas que desenham os padrões e com os operários 
tecelões, são fabricados os mais lindos e resistentes tecidos para a elegância 
feminina. (Livro 17, p. 53-54) 

Nota 12 

Personagens mescullnos e femininos em diferentes meios de comunicação. 
Dados em porcentagem: 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO Il0:\1ENS MULHERES 

Livros Infanto-Juvenis: Texto (J?PE-FCC) 66 34 
---·---- -- ---~-~~-

Livros Infanto-Juvenis: Ilustração (DPE-FCC) 76 24 
~---~- --~----~ -~----·-" ~-.-

Teatro Infantil (Maria Lúcia S. B. P. Tavares) 61 33 
---------

Anúncios Televisão tRubens da C. Santos) ü6 34 

• Seleção de textos de livros infanto-juvenis bras!ielros incluídos na amostra 
d!r pesquisa Análise dos temas e dos modelos culturais de livros Infanto-juvenis 
brasileiros, reallzads pelo Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação 
Carlos Chagas, em convênio com o INEP. 
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RECOMENDAÇOES 

SUGESTõES ESPECíFICAS 

Diante do exposto, acreditamos oportuno apresentar uma síntese 
das medidas que consideramos mais urgentes para a correção da 
situação apresentada. As sugestões especificadas a seguir foram es-
colhidas entre as mencionadas no Plano Mundial de Ação, aprovado 
pela ONU, e assinado pelo Brasil, como aquelas consideradas as mais 
necessárias ao País no momento atual. Não devem ser vistas como 
exaustivas e nem consideradas isoladamente, pois são estreitamente 
interrelacionadas e as diretrizes propostas devem ser implementadas 
dentro de um contexto de estratégias e programas integrados. 
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Os seguintes objetivos devem ser considerados os mínimos a se-
rem atingidos até 1980: 

a) Aumento das oportunidades de emprego para as mulheres e 
intensificação de esforços para eliminação da discriminação nas con-
dições de emprego. 

b) Aumento dos serviços de infra-estrutura que facilitem o tra-
balho doméstico e criação de creches suficientes para abrigar as 
crianças das mães que trabalham. 

c) Direção da educação no sentido da reavaliação do homem e da 
mulher, a fim de assegurar sua plena realização como indivíduos na 
sociedade. 

d) Ampliação da particiação da mulher nos programas de for-
mação profissional em todos os níveis, ramos e setores econômicos. 

e) Provisão de paridade no exercício dos direitos chis, sociais e 
políticos, tais como os relativos ao casamento, cidadania e comércio. 

f) Estabelecimento de um organismo do governo a nível minis-
terial para acelerar a obtenção da igualdade de oportunidades para 
a mulher e sua plena integração na vida nacional. 

a) Oportunidades de emprego 

Quanto ao aumento das oportunidades de emprego, além de um 
amplo programa que venha a ser proposto e implementado pelo or-
ganismo governamental que seria criado, desde já se pode sugerir: 

a 1 a efetiva extensão dos benefícios trabalhistas e do salá-
rio mínimo a todas as categorias de trabalhadores; 

a:! o estabelecimento da estabilidade da trabalhadora em 
período de gestação e amamentação; 

aa a efetiva implementação das leis que proíbem discrimi-
nação no acesso a cargos e discriminação salarial; 

a~ o aperfeiçoamento de tais leis, visando, inclusive, o ano-
nimato do denunciante e outras formas que impeçam 
posterior discriminação; 

a~ revisão, conforme recomenda o estudo do Ministério do 
Trabalho, "de toda a legislação protetora do trabalho fe-
minino, à luz dos novos conhecimentos científicos e tec-
nológicos existentes, e que cada uma das medidas pro-



tecionistas, depois de analisada, seja devidamente es-
tendida a todos os trabalhadores ou eliminada para todos 
eles"; 

aG a disseminação de informação entre as mulheres quanto 
a oportunidades de emprego e quanto a seus direitos; 

a7 o aumento das penalidades aos empregadores que infrin-
girem a lei, já que hoje as sanções previstas são irrisórias; 

as o desenvolvimento de um programa, conforme recomen-
dação do estudo do Ministério do Trabalho, de sensibili-
zação e incentivo aos empregadores no sentido de ofere-
cer às mulheres as mesmas oportunidades de trabalho e 
remuneração que aos homens. 

b) Criação de creches 

Quanto à criação de creches, o novo organismo governamental 
deveria definir uma política básica de instalação de creches, que 
estruture, oriente e coordene a ação dos inúmeros órgãos que tratam 
atualmente do assunto. 

No entanto, desde já endossamos as recomendações contidas no 
estudo do Ministério do Trabalho/SENAI/SENAC. 

bl Em primeiro lugar, consideramos importante que seja adotada 
oficialmente, nas estatísticas e nos planos de governo, o conceito 
de creche definido por esse estudo: 

"consideramos "creche" toda instituição especializada onde 
a mulher trabalhadora (ou não) deixa seus filhos de 1 mês a 6 
anos, em regime de semi-internato (levando e trazendo a crian-
ça diariamente) ou de internato (visitando ou levando a criança 
para casa uma vez por semana ou quinzenalmente). Assim, é 
exigido das creches que tenham a oferecer: habitação, alimen-
tação, cuidados médicos e recreação, no mínimo" (pág. 119). 

Em relação a esta definição, só teríamos a acrescentar duas 
observações: 
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- o regime de semi-internato deveria prevalecer, sempre que 
possh·el; 

- "recreação" deveria ser entendida como estimulação ambiental 
ampla, incluindo, para as faixas de 3 a 6 anos uma programação 
curricular preparatória para a escolarização. 



b2 Em segundo lugar, adotamos também como nossas as seguintes 
recomendações do mesmo estudo sobre a instalação de creches: 

"Recomenda-se, em especial, que seja reconhecido legal-
mente o problema do "local apropriado" onde os trabalhadores 
possam deixar seus filhos, a creche, como problema social, de 
interesse de toda a comunidade, e não referente, apenas, à mu-
lher que trabalha. Assim, como as obrigações empresariais no 
fornecimento de alimentação e bolsas de estudo aos funcioná-
rios e seus filhos, a creche deve constituir um ônus desvincula-
do da existência (ou não) de mulheres trabalhando na empresa. 

Recomend:a-se que a obrigatoriedade na manutenção de 
creches deve vincular-se tão-somente a determinado número 
total de trabalhadores, tal como ocorre nos casos da alimenta-
ção e bolsas de estudo fornecidas pelos empresários. Finalmen-
te, que haja fiscalização junto às empresas no sentido de 
fortalecer e orientar o cumprimento dos novos clispositivos le-
gais, especialmente em relação às creches." (pág. 231) 

c_) Educação 

Quanto à reorientação da educação, a ser também objeto de um 
programa específico, recomenda-se desde já: 

ct estabelecimento de igualdade de oportunidades para am-
bos os sexos quanto a programas e currículos escolares; 

c2 inclusão, nos currículos escolares de todos os graus de 
estudo, do desenvolvimento psicossexual e análise da si-
tuação da mulher; 

ca reavaliação dos livros didáticos a fim de que, se necessá-
rio, sejam reescritos para que reflitam uma imagem não 
estereotipada do papel da mulher na sociedade; 

cl revisão dos cursos de formação e treinamento de profes-
sores para promover mudanças em atitudes preconcei-
tuosas; 

c" intensificação de programas de orientação educacional 
visando encaminhar ambos os sexos para novas ocupa-
ções e novos papéis dentro da família e da sociedade; 

cG desenvolvimento de um programa educativo para mudar 
atitudes do público em geral, de pais e de professores e 
para conscientizá-los da necessidade de igualdade de tra-
tamento das crianças de ambos os sexos desde a mais 
tenra idade. 
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d) Formação profissional 

Quanto ao treinamento profissional, fazendo nossas também as 
recomendações do estudo do Ministério do Trabalho, reiteramos a 
importância de que: 

dl "sejam detectadas e oferecidas, pelas entidades encarre-
gadas de formação profissional, noyas opções de cursos 
profissionais para mulheres, fora daquelas áreas ocupa-
cionais consideradas tradicionalmente femininas; 

d:! sejam organizados, em todos os níveis, pelas entid-ades 
encarregadas de ministrar cursos de formação profissio-
nal, programas de orientação profissional para a mão-de-
obra feminina; 

da sejam desenvolvidos, em todos os níveis, programas de 
divulgação e informação profissional junto à clientela 
feminina em escolas, empresas, etc. 

d1 sejam criados programas de colocação no mercado de 
trabalho para mulheres que concluíram cursos profissio-
nalizantes; 

d" sejam desenvolvidos programas especiais de formação 
profissional ou de reciclagem para mulheres que se afas-
taram por tempo considerável do mercado de trabalho 
e desejam nele ingressar." 

e) Direitos civis 

Não tendo sido objeto de estudo específico no presente estudo, 
limitamo-nos a reproduzir recomendações do Plano Mundial da ONU, 
especialmente pertinentes, tendo em vista o projeto de reforma do 
Código Civil, a respeito do qual já tivemos oportunidade de, junta-
mente com outras interessadas, encaminhar sugestão de emenda 
substitutiva. 

O plano da ONU recomenda que devem ser tomadas medidas le-
gislativas e de outra natureza a fim de assegurar que homens e mu-
lheres tenham plena capacidade jurídica e seu exercício. Recomenda, 
também, que durante o casamento qualquer limitação sobre direitos 
pessoais ou de propriedade deve aplicar-se igualmente a ambos os 
cônjuges. Assinala que o princípio de igualdade de direitos e respon-
sabilidades significa que ambos os cônjuges devem desempenhar um 
papel ativo no lar, levando em consideração a importância de com-
binar responsabilidades no lar e no trabalho, e participar conjunta-
mente das decisões que afetam a família e as crianças. Quanto à 
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dissolução do casamento, o princípio de igualdade implica em que os 
procedimentos e as bases de dissolução devem ser liberalizadas e 
aplicar-se igualmente a ambos os cônjuges, com provisões adequadas 
para pensões e previdência social relativas ao trabalho que é a con-
tribuição da dona-de-casa; e nas decisões relativas à custódia das 
crianças, é o interesse delas que deve prevalecer. 

f) O organismo governamental 

Quanto ao organismo governamental que irá se responsabilizar 
por essas medidas, o Plano Mundial da ONU recomenda também que 
dele devem participar todos os grupos representativos da sociedade. 
Nesse sentido, recomend-amos que todos os setores sociais, especial-
mente representantes das mulheres que trabalham, sejam ouvidos du-
rante todo o processo de criação desse organismo, participando tam-
bém, ativamente, das decisões a serem por ele tomadas. 

Incluímos desde já as recomendações da ONU quanto a natureza 
e funções desse organismo: 

fi Deverá ter caráter interdisciplinar e multi-setorial; 

f:! Deverá contar com orçamento suficiente e quadro de pes-
soal adequado; 

P Deverá incluir membros de ambos os sexos; 
fi Suas funções incluirão: 

P. 1 investigar a situação da mulher em todos os campos; 
fi.:! propor legislação necessária; 
f 1. 3 definir uma política de prioridades e respectivos pro-

gramas de implementação; 

f4. 4 manter programas de supervisão e fiscalização dos 
planos adotados; 

f4." cooperar com organismos internacionais e com en-
tidades privadas que visem os mesmos fins. 

PESQUISA, COLETA DE DADOS E ANALISE 

Embora não tivesse sido incluída entre as metas específicas a 
serem atingidas por cada governo até 1980 - algumas das quais fo-
ram analisadas acima - a pesquisa sobre a situação da mulher rece-
beu alta prioridade no Plano Mundial de Ação. Pode-se mesmo, con-
siderar que o Plano também a estabelece como meta de uma forma 
implícita pois reconhece que "informações e dados adequados são 
essenciais na formulação de políticas e na avaliação do progresso 
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obtido quanto a mudanças de atitudes e mudanças sociais e econô-
micas básicas". 

O Plano afirma, e na elaboração desse depoimento tivemos plena 
oportunidade de constatar diretamente, que "uma dificuldade fun-
damental para a avaliação da contribuição econômica da mulher é a 
falta de dados e ind·icadores para medir sua situação e sua interação 
com o processo de desenvolvimento". 

Assim, nos Censos demográficos muitas mulheres são automatica-
mente excluídas da população economicamente ativa porque são ape-
nas donas-de-casa e o trabalho doméstico não é considerado uma 
atividade econômica. Além disso, grande número de mulheres são er-
roneamente classificadas como donas-de-casa porque se pressupõe que 
as mulheres não têm atividade econômica e seu status, portanto, não 
é cuidadosamente investigado. Isto ocorre particularmente com as 
trabalhadoras sem rendimentos na agricultura de subsistência e com 
as donas-de-casa que também executam trabalhos remunerados den-
tro do lar, tais como as costureiras e outras. Além disso, as estatísticas 
de desemprego subestimam o problema das mulheres por não reco-
nhecer o desemprego daquelas que se dedicam exclusivamente a afa-
zeres domésticos por não terem oportunidade de emprego. A própria 
idéia de "chefe-de-família" que aparece nas estatísticas está profun-
damente impregnada de preconceito. 

Assim, o Plano recomenda que: 

1.0 Todos os dados de recenseamentos relativos a características 
de indivíduos e a domicílios e famílias devem ser relatados e anali-
sados por sexo. 

2.° Como parte de um programa nacional d:e estatísticas deve-se 
estabelecer um banco de dados científicos e fidedignos com o desen-
Yolvimento de indicadores sociais e conômicos sensíveis às necessida-
des e à situação específica das mulheres. Em particular, deve-se me-
dir, entre outros aspectos, a participação da mulher em todos os 
setores da vida nacional; a contribuição econômica e social do tra-
balho doméstico; a qualidade de vida (por exemplo, situação de 
renda, satisfação no trabalho, características da família e uso do la-
zer); a comparação entre homens e mulheres quanto ao tempo gasto 
em atividades econômicas e domésticas e de lazer; os efeitos das ati-
vidades da mulher como consumidora de bens e serviços sobre a eco-
nomia nacional. 

3.0 Sejam investigadas as causas dos costumes, crenças, atitudes 
e práticas discriminatórias que impedem a contribuição da mulher 
para o processo de desenvolvimento e para os mecanismos de mu-
dança. 



MEIOS DE COMUNICAÇAO DE MASSA 

A atuação dos meios de comunicação recebeu igualmente atenção 
no Plano Mundial de Ação, onde foram estipuladas as seguintes reco-
mendações: 

1. um grande obstáculo a mudanças na condição feminina pro-
vém de permanência de atitudes e valores tradicionais relativos ao pa-
pel da mulher na sociedade. Os meios de comunicação possuem grande 
potencial de ação, podendo atuar como veículos de mudanças sociais, 
exercendo grande influência na eliminação de preconceitos e estereó-
tipos, acelerando a aceitação de novos papéis femininos e promovendo 
a integração da mulher no processo de desenvolvimento. - Até a 
presente data, os meios de comunicação vêm atuando como reforça-
dores -de atitudes tradicionais veiculando imagens femininas degra-
dantes e humilhantes, omitindo mudanças de papéis observadas na 
sociedade; 

2. organizações governamentais e não governamentais devem 
encorajar e apoiar pesquisas regionais, nacionais e internacionais que 
visem determinar a imagem da mulher e do homem transmitida pe-

los meios de comunicação, devem também encorajar pesquisas que 
procurem determinar a influência dos meios de comunicação na fixa-
ção e modificação dos papéis femininos; 

3. organizações governamentais e não governamentais devem 
também assegurar a veiculação de informação sobre a situação da 
mulher em diferentes países, dando ênfase particular nas mudanças 
ele.> papéis que estão ocorrendo, para ambos os sexos; 

_As pessoas e organismos que controlam os meios de comunicação 
drvem veicular imagens de papéis femininos não discriminatórias; 

4. os meios de comunicação de massa devem ser utilizados co-
mo veículos para campanhas que visem eliminar tabus, preconceitos 
e estereótipos no que diz respeito aos papéis sexuais, tanto no âmbito 
da família quanto da escola; 

5. os meios de comunicação de massa devem representar a 
participação e as realizações da mulher nas diferentes épocas da 
história, incluindo obviamente, a participação da mulher rural e dos 
grupos étnicos não brancos; 

6. as empresas de comunicação devem empregar mulheres em 
maior número, também em cargos de chefia. 
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DECLARAÇAO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA 
DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MUUJER 

(Adotada unanimemente pela Assembléia Geral da ONU 
em 7 de novembro de 1967, após 4 anos de debates e cuidadoso 
trabalho de elaboração.) 

A ASSEMBLÉIA GERAL 

Considerando que os povos das Nações Unidas, na sua Carta, 
reafirmaram sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade 
e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos entre ho-
mens e mulheres, 

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
afirma o princípio da não-discriminação e proclama que todos os 
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que 
todas as pessoas têm todos os direitos e liberdades aí promulgados, 
sem distinção de qualquer tipo, inclusive qualquer distinção quanto 
a sexo, 

Levando em consideração as resoluções, declarações, convenções 
e recomendações das Nações Unidas e das agências especializadas 
que visam eliminar todas as formas de discriminação e promover 
igualdade de direitos para homens e mulheres, 

Preocupada com o fato de que apesar da Carta das Nacões Uni-
das, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do P;:cto Inter-
nacional sobre Direitos Humanos, e de outros instrumentos das Na-
ções Unidas e das agências especializadas e apesar do progresso 
realizado na questão da igualdade de direitos, continua a existir 
considerável discriminação contra a mulher, 

Considerando que a discriminação contra a mulher é incompa-
tível com a dignidade humana e com o bem-estar da família e du 
sociedade, e impede sua participação, em condição de igualdade com 
o homem, na vida política, social, econômica e cultural de seu país 
e é um obstáculo ao pleno" desenvolvimento das potencialidades da 
mulher no serviço de seu país e da humanidade, 

Tendo em mente a grande contribuição feita pela mulher para 
a vida social, política, econômica e cultural e o papel que desempe-
nha na família e particularmente na educação das crianças, 

Convencida de que o pleno e completo desenvolvimento de um 
país, o bem-estar do mundo e a causa da paz requerem a máxima 
participação tanto das mulheres como dos homens em todos os cam-
pos, 
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Considerando que é necessano assegurar o reconhecimento uni-
versal de direito e de fato do princípio de Igualdade de homens e 
mulheres, 

Solenemente proclama esta Declaração: 

Artigo I 

A discriminação contra a mulher, negando ou limitando, como 
na realidade o faz, sua igualdade de direitos aos do homem, é fun-
damentalmente injusta e constitui uma ofensa contra a dignidade 
humana. 

Artigo 11 

Todas as medidas apropriadas deverão ser tomadas para abolir 
leis, constumes, normas e práticas existentes que sejam discrimina-
tórias contra a mulher, e para estabelecer proteção legal adequada 
para a igualdade de direitos de homens e mulheres; em particular: 

a) O princípio da igualdade de direitos deve ser incorporado à 
Constituição ou garantido por lei de outra forma. 

b) Os instrumentos internacionais das Nações Unidas e das 
agências especializadas com referência à eliminação da discrimina-
ção contra a mulher deverão ser retificados ou aprovados e plena-
mente implantados tão logo quanto possível. 

Artigo IH 

Todas as medidas apropriadas serão tomadas para educar a 
opir.ião pública e para dirigir as aspirações nacionais no sentido da 
erradicacão do preconceito e da abolição de todas as práticas que 
sejam baseadas n:.c idéia da inferioridade da mulher. 

Artigo IV 

Todas as medidas apropriadas deverão ser tomadas para assegu-
rar às mulheres em condições de igualdade com os homens, sem 
nenhuma discriminação: 

a) o direito de votar em todas as eleições e de ser elegível para 
todos os cargos eletivos; 

b) o direito de votar em todos os plebiscitos; 

c) 0 direito de ocupar postos públicos e exercer todas as funções 
públicas. Tais direitos serão garantidos por lei. 
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Artigo V 

A mulher deve ter o mesmo direito que o homem de adquirir, 
manter ou mudar sua nacionalidade. Casamento com um estrangeiro 
não deve afetar automaticamente a nacionalidade da esposa seja 
tirando-lhe a cidadania ou forçando-a a adquirir a nacionalidade 
do marido. 

Artigo VI 

1. Sem preJmzo de salvaguarda da unidade e àa harmonia da 
família, que permanece a unidade básica de qualquer sociedade, 
todas as medidas apropriadas, particularmente medidas legislativas, 
serão tomadas para assegurar à mulher, casada ou não, igualdade 
de direitos aos do homem no campo da lei civil, e em particular: 

a) o direito de adquirir, administrar, desfrutar, dispor e herdar 
propriedade; inclusive propriedade adquirida durante o casamento; 

b) o direito à igualdade na capacidade jurídica e no seu exer-
cício; 

c) os mesmos direitos que os homens com respeito à liberdade 
de movimentação. 

2. Todas as medidas apropriadas deverão ser tomadas para as-
segurar o princípio da igualdade de status entre marido e mulher, e 
em particular: 

a) a mulher deverá ter o mesmo direito que o homem à livre 
escolha do cônjuge e a contrair matrimônio somente com seu livre 
e pleno consentimento; 

b) A mulher deverá ter os mesmo direitos que o homem durante 
o casamento e na sua dissolução. Em todos os casos, o interesse das 
crianças deverá prevalecer; 

c) os pais deverão ter igualdade de direitos e deveres em maté-
rias relativas a seus filhos. Em todos os casos o interesse das crian-
ças deverá prevalecer. 

3. O casamento de crianças e os esponsais de meninas antes 
da puberdade deverão ser proibidos, e ações efetivas, inclusive legis-
lação, deverão ser tomadas para especificar uma idéia mínima para 
o casamento e para tornar compulsório o registro de casamentos em 
cartório. 

Artigo VII 

Todas as prov1soes dos códigos penais que constituem discrimi-
ção contra a mulher deverão ser revogadas. 
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Artigo VIII 

Todas as medidas apropriadas, inclusive legislação, deverão ser 
tomadas para combater todas as formas de tráfico de mulher e ex-
ploração da pro3tituição de mulheres. 

Artigo IX 

Todas as medidas apropriadas deverão ser tomadas para assegu-
rar às meninas e mulheres, casadas ou não, igualdade de direito em 
relação aos homens na educação em todos os níveis, e em particular: 

a) condições iguais de acesso a, e estudo em, instituições edu-
cacionais de todos os tipos, inclusive univer::;idades e escolas voca-
cionais, técnicas e profissionais; 

b) a mesma escolha de currículos, os mesmos exames, corpo 
docente com o mesmo nível de qualificação, e instalações sejam co-
educacionais ou não; 

c) oportunidades iguais para se beneficiar de bolsas de c3tudo 
e outras auxílios educacionais; 

d) oportunidades iguais de acesso a programas de educação per-
manente, inclusive programas de alfabetização; 

e) acesso a informação educacional que contribua para asse-
gurar a saúde e bem-estar das famílias. 

Artigo X 

1. Todas as medidas apropriadas serão tomadas para assegu-
rar à mulher, casada ou não, direitos iguais aos do homem no cam-
po da vida econômica e social, e em particular: 

a) o direito, sem qualquer discriminação inclusive quanto ao 
estado civil, de receber treinamento profissional, trabalhar, escolher 
livremente a profissão e o emprego, e progredir na profissão; 

b) o direito à remuneração igual à do homem e à iguldade de 
tratamento com respeito a trabalho de igual valor; 

c) o direito a licença remunerada, privilégios de aposentadoria 
e provisão para seguro quanto a desemprego, doença, velhice, ou 
outra incapacidade para o trabalho; 

d) o direito a receber benefícios familiares em igualdade de 
condições com os homens. 
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2. A fim de evitar dü;criminação contra a mulher devido a 
casamento ou maternidade e de assegurar-lhe o direito efetivo ao 
trabalho, medidas deverão ser tomadas para evitar sua dispensa no 
caso de casamento ou maternidade, para garantir-lhe licença-ma-
ternidade remunerada, com garantia de retorno ao emprego ante-
rior, e também para proporcionar-lhe os serviços sociais necessários, 
inclusive creches, berçários e similares. 

3. Medidas que visem a proteger a mulher em certos tipos de 
trabalho, por razões inerentes a sua natureza física, não serão con-
sideradas como discriminatórias. 

Artigo XI 

1. O princípio da igualdade de direitos entre homens e mulhe-
res requer implementação em todos os Estados de acordo com os 
princípios da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. 

2. Exortam-se, portanto, governos, organizações não-governa-
mentais e indivíduos a que façam tudo o que estiver a seu alcance 
para promover a implantação dos princípios contidos nesta Decla-
ração. 

PLANO MUNDIAL DE AÇÃO, RESULTANTE DA CONFERÊNCIA DO 
ANO INTERNACIONAL DA i\IULHER, PATROCINADO PELA ONU 

1. AÇÃO NACIONAL 

Os objetivos mínimos a serem atingidos até 1980 por cada pais e 
implementados pelos respectivos governos discriminam os seguintes 
itens: 

a) Orientar a educação, formal, informal e permanente, no sen-
tido da reavaliação de homens e mulheres a fim de assegurar sua ple-
na realização como pessoa na família e na sociedade. 

b) Criar a legislação que garanta igualdade de participação 
política, igualdade de oportunidade de emprego e remuneração, 
igualdade de estatuto legal e seu exercício. 

c) Encorajar o aumento da participação de mulher na formu-
lac;üo de políticas de ação, em todos os níveis. 

tl> ~Jrover a paridade no exercício de direitos c1v1s, soc1a1s e po-
líticos, tais como o.s relativos ao casamento, cidadania e comércio. 

e) Acentuar o processo de alfabetização das mulheres. 
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f) Garantir a paridade de matrícula no nível de ensino primário. 

g·) Estender o treinamento vocacional em capacitações básicas 
includve em técnicas modernas de agricultura. 

h) Aumentar as oportunidades de emprego para as mulheres. 

i) Estabelecer e aumentar os serviços infra-estruturais neces-
sários em áreas rurais e outras áreas. 

j) Desenvolver tecnologia rural moderna, indústria caseira, cen-
tros de educação pré-escolar, e recursos para poupar tempo e ener-
gia, visando a reduzir a pesada carga de trabalho das mulheres, par-
ticularmente na área rural e nos setores urbanos mais carentes. 
assim facilitando a plena participação das mulheres em assuntos 
comunitários, nacionais e internacionais. 

k) Reconhecer o valor econômico do trabalho da mulher no lar 
na produção e comercialização doméstica de alimentos, em ativida-
des voluntárias não remuneradas. 

l) Prover o aumento de medidas englobantes de serviços e edu-
cação sanitária, saneamento,. nutrição, educação familiar, planeja-
mento familiar e outros serviços. 

m) Promover organizações femininas, como medidas provisórias, 
dentro de organizações trabalhistas, educacionais, bem como de ins-
tituições econômicas e profissionais. 

n) Implantar um mecanismo interdisciplinar e multissetorial den-
tro de cada governo :oara acelerar a obtenção de oportunidades 
iguais para as mulheres e sua plena integração na vida do País. 

2. ÁREAS ESPECíFICAS PARA AÇÃO NACIONAL 

No campo da política nacional, o plano assinala que as mulheres, 
as quais constituem a metade da população mundial, ainda ocupam 
uma porcentagem pequena de posições de liderança nos vários ramos 
governamentais. Para corrigir essa situação, os governos devem esta-
belecer objetivos, estratégias, cronogramas visando a aumentar o 
número de mulheres em cargos públicos, em todos os níveis da déca-
da 1975-85. Sugere que estas medidas incluam o recrutamento, a 
nomeação e a promoção de mulheres, especialmente no preenchi-
mento de cargos importantes até que uma representação eqüitativa 
dos sexos seja atingida. 

Em relação à educação, direito básico do ser humano c fator 
crucial na mobilidade e progresso social, o plano salienta a nítida 
inferioridade da população feminina. Nesse sentido os governos de-
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vem promover oportunidades iguais em todos os níveis de educaçüo 
e treinamento. O plano sugere também que livros e outros materiais 
didáticos sejam revaliados e, se necessário, reescritos para assegurar 
que reflitam uma imagem da mulher em papéis sociais participantes 
e positivos. 

Quanto ao papel econômico da mulher, o plano denuncia que 
grande maioria de mulheres se concentra em número limitado de 
ocupações e que se caracterizam por seu baixo nível de especializa-
ção, remuneração e responsabilidade. Além disso, as mulheres fre-
qüentemente sofrem discriminações em salário, promoção, condições 
de trabalho e mesmo na admissão. 

Os governos devem promovzr a igualdade de oportunidade e de 
tratamento profissional e garantir o direito de receber salário igual 
para trabalho igual. 

No campo de saúde e nutrição, o plano enfatiza o desenvolvi-
mento de programas educacionais ·que ajudem a superar preconcei-
tos, tabus e superstições que impedem a mulher de usufruir de con-
dições sanitárias existentes. Devem ser formulados programas para 
a redução da mortalidade infantil e materna, através de melhores 
condições nutricionais e sanitárias. 
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MARIA RITA SOARES DE ANDRADE 





A SRA. MARIA RITA SOARES DE ANDRADE - Excelentíssimo 
Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Membros da Comissão, 
ao convidar-me para esta palestra, o Senado está, de certo modo, 
transgredindo a Constituição. 

Pela Constituição Brasileira, quem faz setenta anos é incapaz; 
depois de setenta anos, todo mundo é proibido de trabalhar e já fiz 
isso há três anos. De sorte que V. Exas estão, de certo modo, trans-
gredindo a Constituição. Deram-me, contudo, um grande prazer, por-
que a história das reivindicações femininas no Brasil é, de certo modo, 
a história da minha própria vida. A luta para que a mulher tivesse 
um lugar ao sol, no mundo inteiro, tem sido renhida. 

Na França, começou com. a Revolução Francesa. pode-se dizer, 
quando Madame Fauntinet fez um memorial à Assembléia, com muita 
amargura, demonstrando que a mulher, em todas as fases da his-
tória, contribuía para a melhoria da vida na França e, em um 
momento daqueles em que elas também haviam dado tudo, não 
~e admitia que a mulher participasse da reorganização político-ju-
rídica do país. 

Quando se tomou as dores do elemento feminino, na Assembléia, 
foi o porta-voz, sem êxito, entretanto, nessas reivindicações. 

Na Inglaterra, as primeiras que se dispuseram a isso foram achin-
calhadas, ridicularizadas. Ainda hoje, quando se fala em sufragista 
inglesa, fala-se na mulher ridícula. No Brasil, também, não ficou 
por menos. 

Não tivemos a sorte daquela Ster Morris, dos Estados Unidos, que 
conseguiu levantar o seu Estado, erguer a sua voz, demitir um juiz 
de paz e ser nomeada para substituí-lo e, daí por diante, assegura~· 
à mulher uma participação eficiente na vida pública, pelo menos, 
no seu Estado. Depois, os Estados Unidos têm admitido a participa-
l:ão da mulher. 

Entretanto, na velha Europa, as coisas estão muito melhores do 
que no Brasil. Vimos, agora mesmo, a Suécia nomear para o Gabine-
te cinco mulheres de uma só vez. O Presidente francês tem mulheres 
em seu gabinete; no Brasil ninguém, até hoje, conseguiu quebrar 
esse tabu. 
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Sempre digo que a história das reivindicações femininas do Brasil 
é de um grande fracasso, na ordem política, e de um grande êxito, 
r.a ordem social. Ninguém pode negar isso. 

Tivemos, desde o Império, mulheres que se dispuseram a fazer 
·essa reivindicação. Em 1885, tivemos a primeira eleitora no Rio Gran-
de do Sul: uma dentista, a Dr.a Delon. Negada a inscrição, ela foi 
ao juíz e obteve permissão para ser inscrita. Depois, só em 1917, outra 
mulher tentou, a Professora Leopoldina Adauto. Obteve, mas não 
conseguiu votar, nem ser votada. 

No entanto, quando a mulher conseguiu abrir as portas da uni-
versidade, a sua situação começou a melhorar. 

A Dr.a Berta Lutz, foi convidada para uma conferência inter-
nacional, em 1902, nos Estados Unidos. Teve tal atuação que o seu 
nome se projetou no país. De volta, fundou a Federação Brasileira 
pelo Progresso Feminino. Daí por diante, começou a organizar o ele-
mento feminino, para fazer as suas reivindicações. 

Em 1928, o Deputado Juvenal Lamartine resolveu apoiar as rei-
vindicações femininas e conseguiu do Governador José Augusto Be-
zerra de Menezes que o Rio Grande do Norte votasse uma lei, dando 
o direito de voto à mulher. Pela primeira vez uma brasileira, a Pro-
fessora Alzira Soreano, foi eleita Prefeito do Município; as mulheres 
votaram em deputados e senadores, votos que foram anulados aqui 
pelo Congresso; não admitiram. 

No entretanto, a Constituição de 1891 não fez discriminação con-
tra a mulher, porque considerou a todos indistintamente cidadãos 
brasileiros. Não era proibido, pela Constituição. o alistamento de mu-
lheres como eleitoras. A Constituição calou, disse que todos nascidos 
no Brasil eram cidadãos, logo, todos podiam se alistar e se eleger. 

Mas, V. Exas, que são políticos, sabem melhor do que eu como se 
faziam as eleições, como eram e são as organizações partidárias, 
as discriminações que se operam nelas e que continuamos, na Repú-
blica como no Império, submetidos àquela oligarquia agrária do 
pessoal que tem dinheiro. Continuamos, politicamente, herdeiros das 
velhas sesmarias portuguesas, com poucas modificações. Mas ontem 
e, infelizmente, hoje, ainda é mais ou menos a mesma coisa. 

Todavia, a mulher brasileira, na primeira oportunidade que teve 
de exercer o poder, que foi com a Princesa Isabel, soube usá-lo no 
interesse social, e fazer dele um instrumento de justiça, pois o ato de 
maior repercussão na vida pública do Império foi, inegavelmente, 
a libertação dos escravos, o maior abalo de estrutura social que se 
operou no Pais. 
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Não obstante, isso não serviu para modificar a atitude política 
em relação à mulher. Mas, a revolução conseguiu influir na estrutura 
econômica e social do País e, em 1930, mudou um pouco. Berta Lutz, 
j::í. tendo sua federação com ramificações nos Estados, conseguiu or-
ganizar, com o apoio do Governo Federal e de outros Governadores, 
o II Congresso Internacional Feminista. Atraiu aqui líderes feministas 
de vários países, inclusive da Inglaterra e dos Estados Unidos; essas 
líderes, com o exemplo dado de seus países, trouxeram realmente um 
alento novo ao elemento feminino do Brasil. 

Podemos assegurar que nada foi dado, de mão-beijada, à mulher, 
até hoje no Brasil. Cada conquista é uma batalha, em todos os sen-
tidos. 

No Congresso Internacional Feminista apresentamos várias teses 
e dali saiu a inclusão da mulher no Tribunal do .Túri, as prisões femi-
ninas, pois, até então, não existia; saiu também a proposição para 
a derrogação do inciso 2.0 do Artigo 6.0 do Código Civil que tornou a 
mulher casada relativamente incapaz. 

É de notar que Clóvis Bevilácqua não pusera no seu anteprojeto 
a incapacidade relativa da mulher casada. Isso foi obra do Congresso 
de Parlamentares menos avisados e mais retrógrados. No anteprojeto 
do Clóvis Bevilácqua, a mulher casada não era relativamente incapaz. 

Também, no Congresso Internacional Femínista, reivindicamos o 
direito ao voto para a mulher e a sua conseqüência, o direito a se 
eleger. Quando veio a eleição para a Constituinte - e sabemos que 
a Constituinte foi conseqüência do movimento de São Paulo de 1932. 
No movimento de 32, como em todos esses movimentos no Brasil -
a mulher teve participação eficiente, porque, na hora do sacrifício 
- perdoem-me V. Exas - os homens se lembram sempre que há 
mulheres dispostas a eles. 

A Dr.a Carlota Pereira de Queiroz, médica, foi de grande efici-
ência durante a Revolução Paulista. Quando a revolução fracassou 
e os líderes tiveram que ser exilados, a Dr.a Carlota foi o "pombo 
correio" entre o grupo que ficou no Brasil e o grupo de exilados. De 
sorte que, quando veio a eleição para a Constituinte, o Dr. Armando 
Sales de Oliveira considerou que seria inóquo não pôr a Dr.a Carlota 
na chapa, para que ela se elegesse. 9ssim, ela foi a primeira mulher 
eleita parlamentar para a Constituinte. A Dr.a Berta Lutz, Líder 
Feminista, não conseguiu a eleição para a Constituinte, mas fun-
cionou depois, na Legislatura Ordinária. 

Isso é um fenômeno que se tem constatado muito no Brasil. 
Todo mundo tem medo de líder feminista. E tem tanto medo que, 
quando se escolhe a mulher para certos cargos de relevo, escolhe-se, 
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principalmente uma que não tenha essa pecha. Quer dizer, quem 
tem coragem de se dizer feminista, fica em "lista negra", em geral, 
no Brasil. E esta foi a prejudicial da Berta Lutz para não se eleger 
para a Constituinte. Teve, no entretanto, na Legislatura Ordinária 
uma grande atuação. Os treze princípios básicos que ela apresentou 
ainda hoje podem servir de modelo para a organização política do 
Brasil. 

Em 1930, houve uma mulher gaúcha que se destacou muito na 
propaganda que antecedeu a Revolução, na Aliança Liberal. Foi a 
Dr.a Natércia Silveira, que era muito jovem, naquela época. Lutava 
com grandes dificuldades e, no dia do assassinato de Simões Lopes. 
ela estava na escadaria da Câmara, falando ao povo, sem nenhum 
temor. 

Todavia, houve tudo o que sabemos, e a revolução, para se es-
truturar, não precisou da colaboração de nenhuma mulher; elas não 
tiveram vez! 

A dificuldade maior, até então, é que as próprias universidades 
abriam-se com dificuldade ao elemento feminino. Daí, por que afirmo 
que a carta de auforria da mulher no Brasil foi a abertura das 
universidades. 

Quando estudei, na Bahia, fui a única mulher na Faculdade de 
Direito, de 1922/26. Matriculei-me em 1922 e,até à minha saída, não 
houve outra mulher. Só duas mulheres se haviam formado antes 
ce mim, na Bahia, a Dr.a Marieta Magalhães e a Dr.a Ermelinda 
Paez. A Dr.a Ermelinda foi Procuradora junto ao Tribunal de Contas, 
na Bahia. 

Aqui no Rio, a luta pelo trabalho da mulher como advogada foi 
dificílimo. A Dr.a Nices de Campos formou-se e não conseguiu exer-
cer a profissão, a não ser por Mandato do Supremo Tribunal Federal, 
em 1912. Lutou oito anos para ser membro do Instituto da Ordem dos 
Advogados do Brasil, porque a Maioria do Instituto não admitia a 
inscrição de mulheres. Mas foi uma mulher de grande valor: pri-
meira chefe da Seção de Jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
Guanabara e quem criou as primeiras ementas dos acórdãos do Brasil. 
Nas outras profissões, as dificuldades foram as mesmas! 

A primeira médica do Brasil teve que se formar no estrangeiro, 
porque as faculdades não admitiam mulheres em seus quadros. Só 
a Dr.a Rita Lobato conseguiu estudar no Brasil, pois as primeiras que 
tentaram não conseguiram. 

Hoje, quando olhamos o panorama do Brasil, o que vemos? Nas 
profissões liberais, o êxito das mulheres é absoluto. O número de 
médicas, advogadas, engenheiras trabalhando - e, principalmente as 
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que trabalham por conta própria é o maior do mundo inteiro. 
Temos maior número de mulheres em profissões liberais do que os 
Estados Unidos. Em todas as outras profissões, o número de mulheres 
aumenta a cada dia mais. E aumenta, realmente, com êxito. 

Agora, é lamentável que no Brasil ainda não se tenha compre-
endido que ninguém o pode governar sem a colaboração da mulher 
em pontos chaves. Tenho dito isso sempre e vejo as dificuldades em 
todos os movimentos políticos de que participei, e considero que eles 
não chegaram aos seus objetivos justamente por isso. 

Durante c. movimento, quando tudo é luta, tudo é renúncia, tudo 
é sacrifício, os homens compreendem que sem a mulher eles não 
conseguem as coisas; sem a mulher nessas horas difíceis, as coisas se 
processam de outra maneira. Mas, sempre que esses movimentos 
vencem e se estruturam, esquecem-se o trabalho da mulher. Foi 
assim sempre. Em 1934, apenas São Paulo e a Bahia tiveram essa 
consciência, porque São Paulo incluiu a Dr.a Carlota que foi realmente 
uma Deputada de valor em sua chapa e se elegeu. Na Bahia, Juraci 
Magalhães incluiu a Dr.a Maria Luíza Bitencourt. Os Senadores Nelson 
Carneiro e Heitor Dias podem dar testemunhos. Membro da Comissão 
de C:::·nstituição e Justiça, foi realmente um elemento que teve grande 
influência na estruturação da Constituição da Bahia, naquela época. 
A Dr.a Lili Lages, que é médica, foi também· elemento atuante na 
1\ssembléia de Alagoas. 

Mas, daí por diante, tivemos uma grande oportunidade e perde-
mos. Foi, realmente, o Governo que não houve de José América e 
Armando Sales. 

Se fosse o Sr. José Américo o eleito a Presidente, é claro que o 
Nordeste teria trazido uma grande contribuição feminina ao Parla-
mento, naquela época, porque era propósito dele, como era propósito 
dos que governavam alguns Estados naquela época, atender às rei-
vindicações femininas. Mas, houve aquela grande traição, deu um 
retrocesso de não sei quantos anos ao Brasil e as mulheres não 
tiveram vez. Depois nós nos engajamo.s - os elementos femininos que 
faziam as reivindicações menos abertas porque sempre fomos contra 
tudo que pudesse desaguar numa revolução contra o Poder Constituído 
- num movimento que resultA)U na deposição do Governo instituído 
em 1937 e 1945. Mas, naquele momento, tivemos, realmente, uma gran-
de atuação, porque os casos mais graves no Tribunal de Segurança 
Nacional, muitos dos mais graves não foram entregues a advogados 
mas para advogadas, e conseguimos, no Tribunal Federal, acabar com 
a invulnerabilidade do Tribunal de Segurança Nacional, e - o Se-
nador Gilvan não sabe -- como •·graveto é que quebra a panela", o 
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primeiro caso que o Supremo Tribunal julgou, anulando a decisão do 
Supremo Tribunal de Segurança Nacional, foi de Edmundo Morais, 
filho daquela família da pensão de Salgado que teria - na pensão 
onde morava com outros soldados - dito umas coisas desagradáveis 
sobre o nosso amigo· interventor Eronias de Carvalho e sobre o pró-
prio Chefe do Governo Federal. Então, por castigo, ele fora trans-
ferido de Sergipe para a Bahia. Mas, fez-se o inquérito, ele foi 
processado e, de acordo com o Decreto n.0 474, foi pregado aquele "edi-
talzinho" na porta do quartel onde ele ti:1ha servido, julgado e conde-
nado sem ser ouvido. 

Quando a família me escreveu sobre o problema, fui ao Tribunal 
de Segurança e vi que aquilo era um absurdo. Mas todos disseram: 
não adianta, pois o Supremo Tribunal não conhece de casos julgados 
pelo Tribunal de Segurança. Eu disse: não faz mal vou impetrar um 
habeas corpus. 

Impreteei um habeas corpus demonstrando que ele não podia 
receber nem aquela citaçãozinha, pregada na porta do Tribunal, por-
que, se estava na Bahia, como podia ver aquela citação pregada no 
Tribunal, lá em Sergipe? Por sorte, o relator des.sc processo foi o 
Ministro Laudo Camargo· que achou que, realmente, era a própria 
Constituição que dizia que toda a instituição criminal devia ser con-
traditória. Como o julgamento daquele processo fora sem audiência 
do acusado, deu o habeas corpus. 

E foi essa concessão que deu lugar à impetração do habeas 
corpus em favor de Armando Sales de Oliveira, de Otávio Mangabeira 
e Paulo Nogueira filho. 

Alguns são muito moços, não devem tem participado do almoço 
que se ofereceu ao Dr. José América pela entrevista bomba daquela 
época, quando ficou deliberada a impetração do habeas corpus em 
favor de Armando Sales e Otávio Mangabeira, porque levei para o 
Dr. Prado Teles o resultado desse julgamento. Então, fez-se uma 
reunião e, resolveu-se impetrar aquele habeas corpus assinado por 
todos os advogados do País, e o Supremo Tribunal - tendo como 
relator o Ministro Aníbal Freire ~ acolheu o pedido e, com isso. a 
ditadura acabou. 

Depois que o Supremo Tribunal anulou as decisões do Tribunal 
de Segurança Nacional e este não teve mais vez, o Governo resolveu 
acabar com ele a cabou mesmo. 

De sorte que a atuação da mulher no Brasil tem sido assim. 
Depois de 1945, - todo mundo sabe - todos aqueles que foram in-
justiçados, aqui pelo Sul, os que assinaram o Manifesto Mineiro, em 
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1943, se não me engano, tiveram os ate-s de perseguição anulados e 
voltaram às suas funções. Conosco, lá no Nordeste, principalmente, 
com o elemento feminino, não aconteceu nada. Quem perdeu tudo, 
perdeu mesmo e acabou. 

Mas, nem isso nos desviou da atitude que nos impusemos - quan-
do acharem que está muito, podem dizer que para - de não desertar 
das reivindicações políticas do País. Assim, as mulheres tomaram 
parte dos movimentos de 50, de 54 e de 64. Tivemos, sempre, como 
resultado de nossa atuação política, frustrações. 

Afirmo sempre que a mulher tem tido êxito no trabalho indivi-
dual, tem tido êxito na reformulação da estrutura social do País, 
mas, na ordem política, só tem tido fracassos. São raros os casos 
como o da Lygia Baste-s. Vemos, entre tantos Deputados pela Gua-
nabara, apenas uma Deputada. Nunca houve uma Senadora, nunca 
houve uma Ministro de Estado. Será que as mulheres, no Brasil, são 
menos capazes do que as de outros países? Não acredito nisso, porque 
vejo em todas as que se dedicam às funções liberais, o êxito absoluto 
em todos os ramos em que se especializam. Vejo que elas fazem 
tudo o que se destinam a fazer. E não é só isso. 

Tive a oportunidade de fazer, á pedido da UNESCO, por inter-
médio do IBECC, um levantamento da situação do trabalho da mulher 
n:> Brasil. Cheguei a uma conclusão muito alentadora: é quase igual 
o número de mulheres e de homens como força de trabalho no País. 
E há mais uma circunstância: depois de uma certa idade, o número 
de mulheres que trabalham é maior do que o número de homens, 
quer dizer, as mulheres transgridem sempre a Constituição. Depois 
de setenta anos, há maior número de mulheres trabalhando do que 
de homens. Este, o levantamento que fiz e creio que interessará 
muito a esta Comissão. É o levantamento feito pelo IBGE, no ano 
de 1973, e que possuiu dados até 71. Mas será interessante verificar 
que, entre 13 e 14 anos, o número de mulheres trabalhando, a essa 
época, era de 561.144; de homens, 562.107. Como se vê, a diferença é 
mínima. De 15 a 19 anos, o número de mulheres, 538.790, o número 
de homens, 497.352; dos 20 aos 24 anos, o número de mulheres, 452.435, 
o número de homens, 438. 940; de 30 a 39 anos, 635.130 mulheres, 
624.380 homens; de 40 a 49 anos, 19. 750; de 50 a 59 - isso é na 
região do Rio de Janeiro - 336.800 mulheres, 332.836 homens; de 
60 a 69 anos, 205.920 mulheres, homens 180.846. De 70 e mais, 136.000 
mulheres e 96. 000 homens. 

Isso explica-se pc·r uma razão: as mulheres também emigram, 
elas também saem dos seus Estados para trabalhar nos centros mais 
desenvolvidos. 
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Na segunda reg1ao, que é São Paulo, entre 14 anos, também, há 
menos mulheres; 1.121 homens e 1.104 mulheres. Como se vê, a dife-
rença é pequena. De 15 a 19 anos, já existem mais mulheres, 1.013 
por 986; de 20 a 24, um pouco menos, 894 mil por 901; de 25 anos, 
também uma pequena diferença para o homem, 1. 245 para 1. 272; 
de 40 a 49 anos, também uma pequena diferença. Na região 
de São Paulo, as mulheres só começam a trabalhar em maior número 
do que os homens depois de 60 anos de idade - 206 mil para 180 
mil. Devemos compreender isso pela situação social de São Paulo. Há 
maior número de famílias abastadas, menor número de mulheres 
precisando trabalhar. 

No Paraná, também, a situação entre 10 e 14 anos é 1.148 para 
1.176; dos 15 aos 19 anos, 1.001 por 980- já há maior número de 
mulheres; de 20 aos 24 anos, 790 mil para 783; de 25 aos 29 anos, 
um pouco menos: 608 mil por 615; de 30 aos 39 anos, 907 mil para 
1.031 homens. Explica-se que nesta faixa de idade é a fase em que 
a mulher se casa e tem filhos. De sorte que, nesta faixa dos 25 anos 
aos 40 anos, o número de homens é maior do que o número de mulhe-
res. Mas, até os 20 anos e depois dos 49, o número de mulheres em 
geral, aumenta sobre o número de homens, menos nas regiões de gente 
mais abastada. 

No Maranhão, Piauí, Sergipe, no Nordeste em geral, o número 
de mulheres que trabalham é maior do que o número de homens. De 
10 a 14 anos de idade, 1.955.000 mulheres para 1.918.000 homens; 
de 15 aos 19 anos, 1.712.000 por 1.567.000; de 20 a 24, 1.378.000 por 
1.195. 000; de 25 aos 29 anos, 1. 044.000 por 901; de 30 a 39 anos, 
1.641.000 por 1.402.000, de 40 a 49 anos, 1.215.000 por 1.106.000; 
agora, de 50 a 59 anos, 793. 000 por 808. 000; de 60 a 69 anos, 463. 000 
mulheres para 476.000 homens; de 60 em diante 309.000 mulheres 
para 269. 000 homens. 

Como se vê, na idade mais avançada, há maior número de mulhe-
res trabalhando do que de homens. No Nordeste, é muito maior o 
número de mulheres do que no Sul e no Centro. Explica-se muito 
bem pelas condições de vida da 'região. 

Chegamos à seguinte conclusão: a melhoria de nível de vida que se 
constata, principalmente, nas famílias do nordeste é a conseqüência 
exclusiva do trabalho da mulher. Nós, nordestinos, sabemos que anti-
gamente os homens das famílias numerosas do Nordeste imigravam 
para o Sul a procura de trabalho, e as mulheres ficavam fazendo 
trabalho de cozinha, de agulha para sobreviver; mas depois que o 
número de mulheres freqüentando os bancos escolares começou a 
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aumentar, elas começavam a trabalhar em outros serviços e onde 
havia um só produzindo, há dois, três, quatro, cinco. 

Um fator importante a anotar é o seguinte: enquanto as nomea-
ções eram de mãos-beijadas, os altos cargos da República eram 
sempre para os homens filhos de Ministros, filhos de Deputados, de 
Senadores; as mulheres, em geral, não tinham vez, porque as mulheres 
dessas famílias, também, não tinham necessidade de trabalhar. Os 
pais ganhavam relativamente bem e elas não tinham necessidade. 
Mas, depois que as portas das universidades se abriram e elas come-
çaram a encher os bancc·s escolares, isso mudou. Não tínhamos, pra-
ticamente, procuradoras da República no Brasil. Depois que abriram 
concurso para Procurador, as procuradorias estão cheias de mulheres. 

Na judicatura, a resistência ao ingresso da mulher foi enorme. 
Ainda me lembro da primeira mulher que rompeu a barreira, na 
Guanabara, a Dr.a Iete Romilda Passarelli. Ela estava fazendo con-
curso e um dos membros da mesa o Dr. Souza Leão - era meu com-
panheiro, tinha um escritório em frente ao meu, na rua da Quitanda 
- cada vez que ele saía da banca, dizia: "Quero ver desta vez o 'Dri-
bunal da Guanabara barrar a entrada da mulher, porque às provas 
desta moça nenhum dos candidatos -está fazendo igual. E realmente a 
Iete conseguiu romper a barreira e, daí por diante, outras mulheres 
entraram. 

Quando se restaurou a Justiça Federal no País, o meu nome foi 
incluído na lista tríplice, em lista para a Guanabara. Sei que houve 
resi.stências - quem indicou meu nome foi o Ministro Juracy Ma-
g:llhães - e quando ele deixou o Ministério, quiseram cortá-lo e a 
muitc·s outros. Mas o Presidente Castello Branco e o General Ernesto 
Geisel, que era chefe do gabinete, segundo me informou o Ministro 
Mem de Sá, quiseram fincar pé, para que o meu nome permanecesse 
na lista, e assim, fui nomeada. Quando me perguntam se fui nomeada 
sem concurso, digo: fiz concurso durante 53 anos, como Advogada. 
Quando fui nomeada, já era Advogada há 43 anos, desde 1923. Antes 
de me formar fui rábula, caso contrário não me teria formado. 
Quandc·, em 1922, eu era a única na Faculdade de Direito, na Facul-
dade de Medicina havia Lili Lages e duas ou três moças mais. Em 
1960, as mulheres que estudavam em curso superior no Brasil já eram 
25.960, em 1970, elas eram 161.133; e em 1971, 226.358. A alforria das 
mulheres no Brasil, portanto, foi a abertura dos cursos superiores 
para o elemento feminino, porque realmente sem autonomia própria, 
ninguém pede disputar nada. Mas, é como disse no princípio, no 
Brasil, as reivindicações femininas na ordem social tiveram êxito 
absoluto, porque a melhoria de nível de vida que se operou no País 
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é a consequencia do trabalho da mulher. Mas, na ordem política, é 
também um fracasso absoluto, porque a mulher ainda não teve vez 
para dar do seu espírito, da sua formação, da sua energia, do seu 
idealismo à estruturação da vida política do País. Por isso os movi-
mentos que têm tentado essa reforma não têm atingido os seus 
objetivos. 

Sou dos que pensam que as grandes e jovens nações não podem 
esperar estagnadas a sua evolução. Quer dizer: os movimentos que 
temos tido de ordem política são conseqüências naturais do país que 
procura firmar a sua personalidade, como muitos dos atos de violên-
cia da mocidade são conseqüência da luta pela fixação da persona-
lidade. As nações precisam firmar a sua personalidade, como os indi-
víduos, porque a nação não é mais do que a soma deles; e para 
firmar não pode esperar, tem que lutar. É isso que a mulher tem 
feito, sem êxito, na ordem política, com absoluto êxito na ordem so-
cial, porque há muito menos fome no país. Quando chego ao meu 
Estado, fico felicíssima .. Famílias que deixei na maior penúria, hoje 
as moças estão todas com o seu fusquinha; a gente não pode passar 
na Rua João Pessoa, na hora do rush, porque há carros que não aca-
bam mais. Essas famílias que hoje vivem assim, viveram sempre em 
grande dificuldade. Tiro pela minha própria, quer dizer, quem ccnhe-
ce o meu Estado, sabe que o meu pai foi um dos homens mais pobres 
de lá. Conseguiu, com um esforço enorme, preparar todos os filhos 
para viverem melhor do que ele. Se eu não tivesse estudado estaria 
na dependência dos meus irmãos. Graças a Deus isto não acontece, 
como não acontece na maioria das famílias no Brasil, hoje, porque 
todas as mulheres trabalham e produzem. 

Agora estou às ordens. Gostaria de ter falado sobre a igualdade 
dos direitos. Na ordem política, considero que não temos reivindica-
ções legais a fazer, a não ser a discriminação de ordem prática. Eu, 
pelo menos, aconselho sempre às mulheres que se organizem e não 
votem em partidos que não dão uma situação política à mulher, seja 
o partido que for. Quem quiser voto feminino, tem que dar uma si-
tuação política à mulher, no Parlamento e no Executivo. Sem isso, 
a mulher não deve votar, porque·, a essa altura, com a situação que 
conquistou no País, é uma humilhação a mulher votar e não ter o 
direito de estruturar as leis, de delegar. Até 1934, atendi aos pedidos 
da Berta para ir ao Parlamento falar com os parlamentares para 
aquisição do direito político da mulher. Depois que a mulher obteve 
os direitos políticos, nunca mais atendi, porque a mulher, se quiser 
ter voz no Parlamento, deve votar em mulher; e os homens, se qui-
serem ter votos, também incluam a mulher, não como enfeites nas 
chapas, mas mulheres para serem realmente eleitas, como eles fazem 
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na distribuição dos colégios eleitorais entre os homens. Isso, quanto à 
mulher não se faz, de maneira nenhuma. Penso assim. 

Quanto aos direitos civis, a Lei n.0 4.121 estabeleceu as reivindi-
cações que desejávamos, porque penso que esse problema de família 
é muito sério, e não é a lei simplesmente que pode resolver. O que 
resolve é a educação para a família, coisa que não se cuida no Brasil. 
De sorte que a estruturação da família que a Lei n.0 4.121 deu e que 
foi conseqüência daquela reivindicação maior que sempre fizemos da 
derrogação do inciso 2.0 do artigo 6.0 do Código Civil, porque todas 
as restrições no âmbito civil decorriam dela e quem é, relativamente, 
incapaz, não tem capacidade para a vida civil. Agora, com o trabalho 
da mulher e a necessidade realmente de evitar conflito entre marido 
e mulher, pela fixação do domicílio, a Lei n.0 4.121, eu creio que 
estruturou bem. porque o marido pode fixar o domicílio. Claro, que 
antes de se casar todo mundo se entende. Antes de casar todo mundo 
se entende para a fixação do domicílio. Agora, depois do casamento 
o marido não pode mudar o domicílio sem o consentimento da mulher. 
Isso está certo! Porque, se ambos trabalham, é preciso haver um 
entendimento para isso. E, como eu penso como o velho professor 
Cândido Mendes, nas relações de família não há direitos, só há deve-
res. Estou convencida de que o que ·se precisa no Brasil é educar os 
jovens para o casamento. O que ocorre sempre é que: primeiro, os mui-
to jovens se casam ainda sem capacidade de fixação efetiva e o casa-
mento fracassa; depois, há os velhos que não sabem resistir à crise 
da idade, e, nessa época, também, os casamentos fracassam. Se todos 
se capacitassem da necessidade dessa educação, creio que a família 
seria mais feliz e o Senador Nelson Carneiro não teria necessidade 
dessa luta toda, para obter a legalização da dissolução do casamento. 
Isso é o que penso. Creio que as discriminações não devem ser nem 
a favor nem contra a mulher; por exemplo: um dos motivos do meu 
fracasso, quando me candidatei a Deputada Federal foi que as moças 
que trabalham, em geral, dessa organização dos Servidores do Estado, 
queriam me apoiar, com uma condição: a de eu defender a aposenta-
doria aos 25 anos para a mulher. Eu disse: sou contra. 

Se nós reivindicamos oportunidades e direitos iguais, não podemos 
reivindicar privilégios. Sou contra até a aposentadoria aos trinta 
anos porque, já que para o homem a aposentadoria é aos trinta e 
cinco anos, penso que para a mulher, se ela quer igual oportunidade, 
não pode ser de trinta. Sou contra toda espécie de discriminação, quer 
contra, quer a favor. Claro que elas não votaram em mim, porque 
não prometi e nem prometeria uma coisa que não iria jamais fazer. 

Considero que a incorporação da mulher ao Poder político, quer 
no Executivo, quer no Congresso, é essencial para uma boa estrutu-
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ração do País e, enquanto o Brasil fizer essa discriminação de não 
admitir mulheres nos altos postos do Governo, não admitir um número 
necessário de mulheres no Parlamento, continuará "dando com a 
cabeça" e não encontrará o seu caminho. 

Assim como a família não se estrutura apenas com o homem ou 
com a mulher, a Nação, que é a soma das famílias do País, não se 
pode C·rganizar sem a cooperação da mulher na estruturação do Go-
verno. Este é meu ponto de vista. (Muito bem! Palmas. l 
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Senhor Presidente, Senhores Senadores, Senhores Deputados, Se-
nhoras e Senhores. 

Estou surpresa com minha presença n-esta Comissão Parlamentar 
de Inquérito. O amável convite e a insistência generosa do eminente 
Senador Nelson Carneiro foram as causas eficientes de minha acei-
tação, qu-e, antes de todos, a mim surpreen:ie, porque, até hoje, evitei 
empenhar-me em debates públicos sobre a participação da mulher 
na vida nacional. 

Três razões principais sempre me levaram a essas recusas: 

Al Em primeiro lugar, meu próprio temperamento. Acho qu-e 
o que deve ser dito, nós o devemos dizer. Acho que o que deve ser 
feito, nós o devemos faz-er. 

Há, porém, os que estão predestinados a fazer e a dizer sob a luz 
forte do refletor. Há os outros. Aqueles que dizem e fazem na pe-
numbra ou nos bastidores a que se recolhem, não por modéstia, mas 
por natureza. Eu sou destes. 

B) Em segundo lugar 
sou uma antifeminista. 

Explico-me melhor: 

se me permitirem a expressão -- eu 

Não suporto as ridicularias do sufragismo de outrora, quando a 
mulher queria firmar-se, na sociedade, p-erdendo sua natur(?za de 
mulher, vestindo-se com toques masculinos e reivindicando, entre 
outros o direito ... de fumar em público! 

O feminismo - como ocorre com quase todos os ismos - cedo ou 
tarde descamba para o excesso. 

O excesso é o ocaso das idéias. 

Bety Friedham, por exemplo, para mim, é o símbolo de tudo quan-
to não deve ser feito. Entendo que o feminismo, na sua forma pura, 
perde o ismo e alcandora o radical femina, cabendo-lhe, sim, reivin-
dicar, para a mulher, na comunidade do nosso século, o lugar que lhe 
cabe, não por ser igual ao homem, não por ter o direito de disputa:· 
com o homem, mas por ser dele diferente e, em razão dessa diferença, 
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que não envolve qualquer inferioridade, ter lugar próprio e justo m. 
vida social. 

C) Há uma terceira razão para minhas abstenções nos debates 
sobre a questão feminista: 

Eu entendo (e agora reafirmo, com todo o vigor) que o problema 
da participação da mulher na vida do Brasil é um problema do Brasil 
e, não, da mulher. 

Como tudo isso, Sr. Presidente, resulta de minha experiência, que-
ro reduzir estas palavras a um depoimento pessoal singelo, embora 
veemente, e franco, sem ser agressivo. 

Esse depoimento leva, em si, minha homenagem ao Parlamento, 
através desta Comissão, que teve a iniciativa de situar o problema 
da mulher na vida brasileira em níveis nacionais. 

Ele reafirma, igualmente, minha confiança no progressivo apri-
moramento das instituições brasileiras. 

2 - No relato de minhas observações, parto de uma afirmativa 
categórica: Não há, no Brasil, discriminação cultural entre homens e 
mulheres. 

Todos conhecemos as antigas tradições que reduziam o horizonte 
da mulher à vida doméstica. Há bem poucas décadas, no nosso País e 
no resto do Mundo, a formação cultural da mulher se reduzia a algu-
mas notas de piano, meia dúzia de palavras em francês, umas pin-
celadas de pintura e um pouco de bordado. 

Não se pode avaliar a realidade de hoje através do prisma de 
ontem. 

Essa perspectiva, porém, ajuda-nos a compreender a rapidez 
histórica com que a situação se transformou, sobretudo a partir da 
Guerra de 1914. 

Já vai longe o tempo- felizmente! - em que, para a mulher ser 
uma grande artista, era preciso que fizesse a barba, como a pintora 
Rose Bonheur; ou em que, para _escrever livros de sucesso, passeasse 
nas ruas de Paris, em trajes masculinos, como George Sand. 

Não há, nem no Brasil, nem neste século, qualquer discriminação 
contra a mulher, quer nas Artes, quer na Ciência. 

Observe-se, por exemplo, a universidade brasileira. Seus portões 
estão abertos a todos: sem distinção de raça, credo, ideologia ou 
sexo. 

A universidade brasileira é uma instituição democrática, comu-
nitária e igualitarista. 



Posso afirmá-lo, porque nela vivo - como aluna ou professora há 
trinta anos. 

No ensino, a tônica é a mesma: o tratamento dispensado ao aluno 
e à aluna, pelos professores, é idêntico. 

Em certos momentos, inclusive, descobre-se na mulher, maior de-
dicação ao estudo e maior vocação eu diria - se as classificações de 
Bacon ainda fossem válidas - para as "ciências da memória". 

No estudo técnico, a mulher, psicológica e organicamente, está 
muito bem preparada para as tarefas que exijam delicadeza e pre-
cisão. 

A atuação docente da mulher é um fenômeno admirável na vida 
nacional. Ela foi, a princípio, e ainda o é, a modesta e heróica pro-
fessora primária do interior, perdida nos grandes espaços do Brasil, 
ganhando vencimentos que não chegam à metade do salário mínimo. 
Não obstante, cumpre-lhe a obra cotidiana e nobre da alfabetizaçã0 
do povo. 

A mulher, porém, passou da escola normal para a universidade. 
E abriu o caminho para o magistério secundário e superior. 

De modo genérico - isto é, sem contestar que, aqui e ali, existam 
reações absolutas contra a atuação docente da mulher - posso afir-
mar que as cidadãs brasileiras ingressam nos quadros do magistério 
universitário sem outras dificuldades se não aquelas que resultam, 
para todos, da necessidade de uma rigorosa seleção, com fundamento 
no mérito pessoal. 

Fiz minha carreira universitária - do primeiro ao último degrau 
através de concursos públicos, conquistando através deles a posição 
de catedrática vitalícia em duas disciplinas jurídicas. Nunca sofri 
qualquer restrição discriminatória. Ao contrário. Sempre encontrei, 
de parte dos colegas e amigos, palavras de estímulo e gestos de apoio. 

Não me vanglorio de que nunca ninguém me tenha aberto a porta 
das oportunidades. Vanglorio-me, sim, de nunca me haver faltado 
alguém disposto a ajudar-me, a alargar-me o caminho, a oferecer-me 
honrosos encargos. 

Foi assim, pela insistência unânime de meus colegas, que dirigi, 
de 1965 a 1969, o Instituto de Sociologia e Política, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Foi assim quando - ainda por insisten-
te iniciativa dos meus pares - exerci, por nomeação do Exm.O Sr. 
Presidente da República e durante o prazo legal de quatro (4) anos, 
a direção de uma Faculdade de Direito Federal que tem tradições 
consolidadas em sessenta e cinco anos de brilhante funcionamento 
e que hoje integra a Universidade Federal de Pelotas. 
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Não me parece relevante afirmar que, em todas as Universidades 
do País, é crescente o alunado e o professorado femininos. A impor-
tância social do fato está em que esse crescimento se opera sem res-
trições e não é resultado de uma luta: é fruto, apenas, do estado de 
espírito coletivo. 

O mesmo ocorre nas atividades literárias, artísticas e científicas 
do Brasil. A Academia Brasileira de Letras, por exemplo, durante 
muito anos, manteve a notória atitude conservantísta de impedir o 
ingresso de mulheres nos seus quadros. Creio que essa postura rea-
cionária era cultivada pelo pedantismo de seguir o modelo francês. 
Ou - quem sabe? - pelo temor dos "imortais" <que apreciam esse 
título, porque, geralmente, são homens muito velhosl de se ver·em 
acossados, por essas impiedosas e inumeráveis literatelhas - "traves-
tidas de candidatas" - que zumbem, incomodando o próximo. na r·e-
dação dos jornais e fundam Academias Femininas pelo Brasil afora. 

Até isso, porém, é etapa vencida. Os meios literários, neste mo-
mento, apreciam a disputa, para ingresso na Academia Brasileira, da 
nossa grande Raquel de Queiroz, Imperatriz das Letras Nacionais, 
com o imenso Pontes de Miranda. 

Os acadêmicos darão o voto e o veredicto. 

Se Pontes de Miranda for o vencedor, nem por isso as feministas 
empedernidas devem carpir lágrimas ou vociferar protestos. Pontes 
está acima dos sexos e dos tempos. Há pessoas que são imortai.s sem 
serem acadêmicos, sejam homens, sejam mulheres. 

Se Raquel de Queiroz vencer, tenho a certeza de que os jornais 
abrirão manchetes: "A primeira mulher a entrar na Academia". 

A informação cronológica é secundária. O fato .será importante, 
sim, mas porque alguém, no caso, incidentemente, u'a mulher, terá 
vencido um dos grandes escritores do Brasil e o maior jurista vivo da 
América. 

Compoamor, com a sabedoria que só os poetas possuem, disse: 
"Todo depende del color del cristal con que se mira". Vejo os fatos 
como os descrevo. A vida é competição, sim. Competição sadia ho-
nesta ou desonesta, entre seres humanos. Competição que resulta de 
aspirações em contacto e atrito e, não, do sexo dos competidores. 

A mulher, é claro, deve preparar-se para competir. Não contra o 
homem. Apenas para competir, genericamente, pois, mulher ou ho-
mem, quem estiver despreparado não terá boas perspectivas no árduo 
confronto da vida contemporânea. 

3 - Vou além, Sr. Presidente: afirmo que não existe, no Brasil, 
discriminação profissional. 
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As profundas diferenças biológicas e psíquicas entre o homem e 
a mulher transformam em absurdo a idéia de igualda:le absoluta 
entre eles. 

Essa igualdade só existe teoricamente. Na vida prática, os pla-
nos se desnivelam. É importante dizer que se desnivelam, ora em fa-
vor de um sexo, ora em favor de outro. 

Na lei brasileira, por exemplo, há discriminações na regulamen-
tação do trabalho feminino: certas atividades lhe estão vedadas. Mas, 
o espírito dessas normas não é reduzir a atividade da mulher e, sim, 
protegê-la quanto a atividades nocivas, quer do ponto de vista ético, 
quer do ponto de vista físico. 

Não creio que a mulher tenha a possibilidade de viver e traba-
lhar em um absoluto regime igualitário em relação ao homem. 

O nó górdio pode ser desatado sem golpes de espada: está, essen-
cialmente, na criação de um mundo em que exista igualdade de 
oportunidades para todos. 

Não, apenas, igualdade de oportunidades para homens e mu-
lheres, postos em confronto; mas, também, entre os homens e entre 
as mulheres, considerados isoladamente. 

O único traço distintivo que a justiça e o bom senso podem 
admitir entre as pessoas humanas não decorre do sexo: considera, 
exclusivamente, a capacidade pessoal de cada competidor. 

É sabido que não descobrimos esse Shangri-Lá das chances iguais, 
nem a ele, por certo, chegaremos tão cedo. O protecionismo, os favo-
res recíprocos dos grupos privilegiados ou a simples afinidade dos 
interesses comuns desequilibram o sistema distributivo das oportuni-
dades sociais. o fenômeno é geral. Não decorre da discriminação 
contra o sexo feminino, em que pesem os preconceitos que possam 
existir. Tudo reside na raiz viciada da realidade sobre a qual ca-
minhamos. 

Há dificuldades, sim, na iniciação profissional, mas, tanto para o 
homem, quanto para a mulher. Em relação a esta, as dificuldades po-
dem aumentar, repito, por preconceitos eventuais; crescem, porém, 
sobretudo, porque as contingências da nossa economia impedem a 
criação indispensável de um milhão de novos empregos por ano para 
absorver a mão-de-obra emergente de um desorganizado processo 
de crescimento demográfico. 

Em síntese: nas áreas extremas, há funções propícias ao homem 
(como aquelas que dependem da força física), como há funções mais 
facilmente realizáveis pela mulher: são as de que dependem de sen-

125 



sibilidade, delicadeza de gestos e, inclusive, da extraordinária cora-
gem do silêncio, da paciência, da tenacidade. 

A tradição pesa contra a mulher, é claro. Algumas vezes, a tra-
dição cria a História. Outras vezes, a História cria a tradição. Tendo 
a seu favor a voz dos séculos, é inútil recusarmo-nos a ouvi-la. Mas, 
é essencial que saibamos que, como os séculos, as tradições passam. 
As metamorfoses são lentas. O livre arbítrio da Humanidade, que 
dirige o curso da História, pode estimular a transformação. 

Nos países novos, como o nosso, essa obra é mais fácil, mas nem 
por isso, menos urgente. 

4 - Quero dizer, enfim, que, no Brasil, para a mulher, tudo seja 
ameno, fácil e justo? 

Não. Onde - pergunto eu - no nosso século, a vida é amena, 
fácil e justa, para quem quer que seja? 

Quero dizer, então, que, no Brasil, não existem discriminações 
que marginalizam a mulher? 

Não. Quis e quero, apenas, asseverar que há áres em que se 
dispensa tratamento similar ou idêntico a homens e mulheres e que 
isso constitui uma vitória do "espírito da época" em que vivemos. 

Em outros setores da vida, porém, perduram marcas da lamen-
tável obscurantismo. A discriminação contra a mulher existe e, exis-
tindo, faz com que o País perca a efetiva contribuição de um grande 
contingente de brasileiras dotadas de méritos indiscutíveis. 

Como falo perante um órgão do Congresso Nacional, permito-me 
fazer - quase concluindo - uma afirmação insólita, que, proposita-
damente, é uma dupla e amável increpação aos legisladores brasi-
leiros. 

Sabem V. Ex.as onde considero mais profundas as discriminações 
contra a mulher, em nosso País? 

Na vida jurídica e na vida _política, isto é, precisamente, em se-
tores pelos quais V. Ex.as são os principais responsáveis perante a 
Nação e perante o futuro. 

O Código Civil de 1916 é um modelo de código do século XIX, 
quanto ao relacionamento entre a mulher e o homem. 

Conheço o que se fez e se pretende fazer, em sentido oposto. Na 
verdade, porém, quando se retirou a mulher do elenco deprimente 
das pessoas incapazes, não se lhe deu, apenas por isso, os instrumen-
tos jurídicos para agir como pessoa plenamente capaz. 
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Há pequenas coisas e grande.s coisas intoleráveis. As pequenas, 
arrancadas do cotidiano, são, talvez, mais expressivas: a caderneta 
de poupança de meu filho menor só pode ser movimentada pelo meu 
marido. Eu não o posso fazer, mesmo na sua ausência eventual. 

Basta efetuar o balanço estatístico: os casos em que é indispen-
sável a outorga uxória são menores, em número e importância, que 
os casos em que se exige a outorga marital. 

O novo Direito Civil Brasileiro, em plena elaboração, será o ca-
minho normativo adequado para corrigir erros que se vêm man-
tendo há mais de meio século. Os críticos já apontaram, porém, no 
projeto do Código Civil, quanto à situação jurídica da mulher, normas 
retrógradas. O mérito dos seus autores, à frente dos quais esteve o 
mestre Miguel Reale, não os levou a fazer aquilo que deve ser feito, 
quanto as posições assumidas pelo marido e pela esposa na sociedade, 
profundamente anímica, mas também intensamente patrimonial, do 
casamento e da vida em comum. 

Dizia eu, também, que há discriminação na vida política. Su-
ponho que isso tenha sido, aqui, afirmado um sem número de vezes e, 
além do mais, V. Ex.as o sabem melhor do que eu. 

A mulher não é suficientemente aproveitada na vida política, 
tomado o vocábulo no seu sentido mais amplo. É claro que ninguém 
lhe barra o ingresso na atuação partidária ou nos cargos da admi-
nistração. Até hoje, entretanto, por fas ou nefas, lhe continuam 
vedados os altos cargos públicos. 

Os fatos estão aí. 

Depois da Revolução de 30 e do advento do CódigJ Eleitoral de 
1932, a mulher é inafastável da vida pública. 

Quantas delas, porém, nestes quarenta e tantos anos, chegaram 
à Câmara dos Deputados? Ao Senado Federal, nenhuma! 

Na década de 30, Carlota Pereira de Queiroz e Berta Lutz foram 
as "pioneiras". Após o hiato do "Estado Novo", mesmo no mundo 
criado no após-guerra, qual tem sido a proporcionalidade de depu-
tados e deputadas? 

No Poder Judiciário, a situação é análoga. 

Até há pouco, no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça não 
admitia ingresso de mulheres nos concursos para Juiz de Direito. 
Recorria-se ao pretexto da recusa imotivada. Os mandados de se-
gurança foram inúteis. Os protestos caíram no vácuo da ridiculari-
zação. A medida, porém, era retrógrada, ofensiva, inconstitucional 
e injusta. A tese de que o cargo de Juiz de Di~eito é incompatível com 
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a condição social da mulher era desmentida, no próprio Estado, onde 
diversas mulheres eram Juízes do Trabalho (aliás, excelentes>. 

O ingresso da mulher na magistratura, hoje, é fato corrente. 
Mas seu acesso aos escalões superiores do Poder Judiciário é algo 
que não exite. 

Quanto ao Poder Executivo, o fato é o mesmo. 

Seria ridículo perguntar quando nosso País será suficientemente 
maduro para admitir que uma mulher sejá o Chefe do Estado. 

Não obstante isso ocorreu na índia, em Israel, outras nações. 

Podemos, porém, perguntar, sem qualquer risco: 

Onde estão, no Brasil, as mulheres desembargadores, ministros 
dos Tribunais Superiores ou do Tribunal de Contas da União? 

Que cataclismo seria necessário para que uma jurista-mulher 
chegasse à Suprema Corte da República? 

No Brasil, nunca a mulher ascendeu ao Senado, ao Governo Esta-
dual, a qualquer Ministério. 

Será possível que em milhões e milhões de mulheres, muitas 
consagradas à Arte, à Ciência e à Administração, não exista uma 
sequer qualificada para tais posições de comando? 

Por que a mulher não participou das elites dirigentes? 

Essa é a expressão fundamental: elites dirig·entes. 

A discriminação contra a mulher reside, em qualquer País, in-
clusive no Brasil, na medida em que ela não participa dos quadros 
diretores da vida nacional. 

Nesse ponto, sim, existe, no Brasil, flagrante discriminação con-
tra a mulher. 

É impressionante como os preconceitos, com facilidad-e, pelo 
corte do prefixo, se transformam em conceitos perduráveis. 

Quem perde com isso é a Nação. 

Mais do que as mulheres, perde o Brasil. 

5 - Sou, Sr. Presidente - repito para concluir - uma anti-
feminista enrage, no sentido de que não participo de movimentos 
coletivos reivindicatórios em favor da melhoria das condições sociais 
e políticas da mulher contemporânea e, em particular, da mulhPr 
brasileira. 
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Participo, porém, da profunda preocupação - que aqui confesso 
e que ora proclamo - de ver brasileiros marginalizados, ap-enas pela 
condição de seu sexo, na vida política e administrativa do Pais. 

Eu, pessoalmente, sempre exerci atividade profissional e nunca 
deixei de ser mãe e dona-de-casa. Nunca permiti que meus afazeres 
funcionais colocassem em risco minhas obrigações domésticas, nem 
que estas prejudicassem aquelas. Se me fosse indispensável a opção 
- que a vida não me exigiu - meu lar estaria muito antes de minha 
carreira. 

Criei meus filhos, conquistei minha cátedra, administrei uma se-
xagenária Faculdade de Direito Federal, dei minhas aulas, cumpri 
as missões oficiais e técnicas que m-e atribuíram sem que eu as soli-
citasse, escrevi meus livros. Sempre tive consciência de que não há 
incompatibilidade entre exercer uma profissão e ser dona-de-casa. 
São dois fatos que enaltecem a mulher e que, quando se conjugam, 
ainda mais a enobrecem. 

O indispensável- volto ao tema - é que todas elas, segundo seus 
méritos e possibilidades, tenham as mesmas chances e, por isso, co-
lham, cada uma, os frutos que lhes sejam devidos "par droit de 
conquête". 

Se comecei por uma definição confessional sobre o motivo deste 
ent:ontro, vou levar minha definição às suas últimas conseqüências. 

Tenho lido que numerosas e ilustradas mulheres, de variadas 
profissões, têm vindo depor perante V. Ex.as Acho, porém, que esta 
nobre Comissão está incorrendo em equívoco. Deveriam estar, aqui, 
expondo e debatendo, ao lado das mulheres, profissionais e especia-
listas do sexo masculino. 

Se os depoimentos que se sucederem forem exclusivamente fe-
mininos ou predominantemente femininos, etSta Comissão e!Stará 
incorrendo, ela própria, no pecado da discriminação. 

É discriminação contra a mulher impedi-la de participar do 
debate e da colaboração com o homem. Mas, é também discrimina-
ção contra a mulher evitar que o homem debata os seus problemas 
postos em equação. 

Louvável, sem dúvida, a constituição deste órgão parlamentar, 
por iniciativa de homens ilustres da República. 

Louvável será se dos trabalhos desta Comissão resultarem con-
clusqes claras, mas, sobretudo - o que nem sempre acontece em 
casos semelhantes - dela resultarem medidas concretas. 
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Louvável, acima de tudo, porém, se, colocando a mulher no seu 
real papel dentro das dimensões da nossa época, ninguém esquect:r 
estas duas verdades essenciais: 

- Os homens sempre serão o que tiverem sido as mulheres que 
os conceberam e que os educaram. 

- A mão que embala o berço é a mão que governa o mundo de 
amanhã. 
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MARIA ALICE DA SILVA 





A responsabilidade com que atendemos a tão nobre convocação 
dos Senhores repousa na certeza absoluta, que nos anima, de que es-
tejamos todos realmente voltados para um trabalho sério e criterioso, 
ante o muito que a temática discriminação da mulher tem sido objeto 
de exploração, sem a antevisão de providências imediatas ou futuras, 
ante conquistas que se façam palmilhar através d:a superação dos 
diferentes entraves sócio-culturais. 

Considerando a envergadura do chamamento e o condicionamen-
to-tempo no desenvolver de nossas atividades, no pronunciamento a 
que ora nos entregamos, pretendemos dar um matizamento panorâmi-
co do ascencionamento da mulher, circunscrito aos nossos limites de 
solo, e aos limites de nossa parca visão. Dispensaremos um rigorismo 
nistórico-cronológico de datas e legislações massificadas no papel, 
mas sem espírito, sem vida e eficáéia. Ante o não realizado, mas 
existente, preferimos idealizar o futuro, que sempre pensamos melhor. 
Somente assim, será proveitosa nossa mensagem, onde a confiança 
e o otimismo serão um só apanágio. 

Quando, em nome do Brasil, dizíamos, no México, do respeito e 
entusiasmo com que nosso Governo encarava a discussão temática 
da Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher, o fazíamos 
sob o lastro de um trabalho de pesquisa e aná!ise profundo, realizado 
pelo Ministério das Relações Exteriores que instituiu Grupo de Tra-
balho Interministerial, sob a direção do Exm.0 Sr. Embaixador Baena 
Soares, do Senhor Ministro Marcos Azambuja e da dedicada, culta 
e eficiente 2.a-secretária, Senhora Marília Sardenberg Zelner Gon-
çalves, componente da Delegação ao México e um dos seus maiores 
esteios. 

Preocupava-nos, naquela oportunidade, a falta de uma inclina-
ção especial para o tema, se identificado o mesmo, com movimentos 
feministas, no sentido pelo qual, erroneamente, se vende o termo, ou 
seja, o de ver alcançada uma superação da mulher ao homem. Toda-
via, se voltado para o aspecto de ascencionamento valorativo da 
mulher, em todos os escalões sociais, sobrava-nos entusiasmo, advindo 
d:a inabalável crença de que às gerações futuras, pudéssemos pensar 
em deixar, como legado, um total expurgo do que discriminatoria-
mente se nos separa, externamente, do homem, com quem compar-
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timos inteligência, vida, amor, lealdade e todo um elenco de respon-
sabilidades. 

Preparamo-nos sob o crédito consciente na mutação da menta-
lidade brasileira, não mais contida, que, hoje, faz antever à mulher 
que sua dignidade niio se exaure somente na maternidad-e. Imperativo 
irrecusável do chamamento à mulher situa-se no reconhecimento da 
impossibilidade de poder a Nação fazer-se dispensar de contingente 
de forças igual a metade da população, deixando-o à margem, como 
ser acessório. 

Reconhecemos nossa necessidade de aperfeiçoarmo-nos para 
concorrer, simplesmente, porque mudou o fator cultural, e nos sur-
preendeu um pouco afastadas dos bancos escolares, acomodadas à 
rotina de trabalhos manuais que nos faziam "prendadas" mas sufoca-
vam a sede de cultura que hoje nos motiva. 

A realidade dos problemas enfrentados pelas mulheres, nos di-
ferentes países do mundo, em seus esforços por participar da ativi-
dade econômica e social e na administração política de seus países, 
refletindo, mesmo, um inaproveitamento de um contingente calculado 
em metade d-a população mundial, é que conduziu a Organização das 
Nações Unidas a proclamar 1975 como o Ano Internacional da Mulher, 
e a propor que se fizessem intensificar as medidas tendentes a pro-
mover a igualdade de direitos, oportunidades e responsabilidades de 
ambos os sexos; a assegurar a integração plena da mulher na totali-
dade do esforço em favor do desenvolvimento; e a lograr sua partici-
pação ampla na cooperação internacional e no fortalecimento da paz 
mundial. 

Objetivava-se, assim, estimular a adoção de medidas a nível na-
cional e internacional, para resolver os problemas do subdesenvolvi-
mento e das estruturas sócio-econômicas que colocam a mulher em 
posição inferior. Para tanto, desde logo, se procurava estabelecer 
que a igualdade de sexos não poderia prescindir da igualdade de 
direitos, oportunidad-es e responsabilidades, ensejadoras do aprimo-
ramento de talentos e aptidões individuais, em benefício pessoal e de 
toda uma coletividade. 

No Plano de Ação Mundial - instrumento conceitual básico 
para a conferência - se previa a necessidade de garantirem os go-
vernos, a igualdade ante a lei; a disposição de facilidades para a igual-
dade de oportunidades educacionais; igualdade a nível de formação 
profissional; mesma remuneração por trabalho igual e assistência 
social adequada. Solenemente, se procurava acordar, em texto de 
redação elástica, a obrigação fundamental do Estado em criar con-
dições propriciadoras dessa pretendida igualdade, acrescentando-se a 
impositividade de proteção à maternidade e acesso às creches. 
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Todavia, embora constituindo-se o Plano de Ação Mundial, em 
documento fundamental da Conferência, faltou oportunidade para 
seu integral exame, no cômputo do desenrolar dos trabalhos, ocorrên-
cia que resultou, até certo ponto, frustrante. Um arsenal de emendas 
e resoluções as mais desconexas ao tema, levaram o conclave quase 
à deriva. 

Enfim, sob o pressuposto de que alguns dos objetivos do Plano 
Ja se faziam executar, em ampla escala, ou totalmente, em alguns 
países, enquanto, em outros, teriam de ser alcançados de forma pro-
gressiva, da Conferência emergiu a pretensão de ver alcançadas no 
períod-o quinqüenal 1975/1980, entre outras metas, as seguintes: 

a) um acentuado aumento de alfabetização da mulher, es-
pecialmente da mulher jovem; 

b) ampliação da formação profissional básica, incluindo 
métodos agrícolas modernos; 

c) igualdade de acesso ao ensino primário; 

d) maiores possibilidades de emprego para a mulher; 

e) estabelecimento de serviços de infra-estrutura nas zonas 
rurais; 

f) promulgação de leis sobre o direito de voto e de elegi-
bilidade em igualdade de condições com os homens, sobre re-
muneração igual por trabalho igual,. sobre igualdade de ca-
pacidade jurídica e de seu exercício; e, finalmente, 

g) uma maior participação da mulher nos postos legisla-
tivos. 

A Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher dever-
se-ia ter constituído em campo de estudos e debates sobre a situação 
da mulher, sua integração no processo de desenvolvimento e sua con-
tribuição para a paz mundial, com vistas a adoção d:e medidas efe-
tivas para alcançar a plena igualdade de direitos, oportunidades e 
responsabilidades entre o homem e a mulher. 

Entretanto, do início ao fim dos trabalhos, o que se assistiu foi 
a predominância do desenvolver de teses políticas, desqualificadas 
do tema Mulher, mas voltadas a discussões em torno d:o mercado 
petrolífero, das ideologias políticas, do colonialismo, neo-colonialismo, 
sionismo, etc. 

Discutiu-se sobre possível ocupação estrangeira do território pa-
namenho, cognominado Zona do Canal; sobre condições políticas, 
sociais, demográficas e econômicas, relacionadas com a situação no 
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Oriente Médio, tidas como comprometedoras da paz internacional e 
da segurança do mundo; sobre ajuda ao povo vietnamita, situação 
política do Chile, etc. 

E, assim, a ONU transformou-se em palco de entrechoques entre 
judeus e árabes, compactuados estes por facções do mundo socialista 
e algumas repúblicas africanas, olvidando-se a oportunidade objetiva 
do fato, qual seja: salvaguardar e promover os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais de todas as pessoas, sem discriminações de 
qualquer espécie, ressaltando-se o desenvolvimento integral e com-
pleto dos países, e a paz mund·ial exigem uma total participação do 
homem e da mulher em todas as esferas de atuação. 

Os documentos elaborados nas reuniões preliminares à Confe-
rência guardavam como característica comum a condenação à dis-
criminação baseada no sexo, como a~go fundamentalmente injusto, 
como afronta à dignidade humana e violação aos direitos humanos. 

Entretanto, se este foi um retrato crítico da Conferência, restou 
a positividade inconteste de voltar os interesses mundiais para o 
problema, transmitindo à humanidade a idéia de um todo, capaci-
tando-a ao alcance de cada um, passar a ver no seu semelhante um 
iguaL 

Consonante à fase desenvolvlmentista por que passamos, levamos 
ao México a objeti.-ação de ver edificada, em nossa terra, uma socie-
dade moderna, progressista e humana, sociedade aberta, social, racial 
e politicamente; sociedade avessa a prevalência de interesses de gru-
pos, classes ou regiões; sociedade voltada aos objetivos da estratégia 
nacional, respeitados os valores humanos e a identidade nacional da 
cultura brasileira. 

Hoje esta iniciativa do Congresso Nacional nada mais é do que a 
conscientização da chamada responsável para o debate franco e ho-
nesto de nossos resíduos de discriminação, fato que, dada a antece-
dência com que se colocou no tempo, nos permitirá, por certo, ver 
superado no curso dessa década da mulher, os inúmeros obstáculos, 
que ainda nos sufocam. 

É inconteste a indispensabilidade da participação plena da mu-
lher na promoção de condições econômicas, sociais, culturais e polí-
ticas, que se traduzam na melhoria de sua condição de vida, e do 
homem, com quem deve compartir irmamente, em igualdade impos-
tergável. 

Integração e participação plena não se podem dissociar jamais, 
da igualdade de direito e oportunidades, mas, também, da repartição 
de deveres e responsabilidades. 
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A preocupação dominante do Governo brasileiro quanto ao desen-
volvimento social - educação do povo, saneamento básico, saúde 
pública, habitação popular, visa imprimir continuidade às iniciativas 
empreendidas no campo do trabalho, previdência e assistência social, 
com amparo cada Yez mais atento e eficaz, à mulher, ao homem, 
à criança, ao ser humano, enfim, no campo ou na cidade, capacitan-
do-o, tecnicamente, à prevenção de acidentes, oferecendo-lhes con-
dições para superar os problemas decorrentes de doença, velhice, falta 
de teto, miséria econômica e orgânica. 

Pela Delegação brasileira foi encarado com absoluta responsabi-
lidade o chamamento daquele conclave mundial, ao tempo em que 
se dispôs a adotar as medidas que se fizessem necessárias, para as-
segurar a participação da mulher em todos os planos da vida do país, 
conferido o devido relevo e absoluta prioridade à ação governamental 
como a única capaz de produzir resultados expressivos e coerentes 
com a vontade nacional. 

A convocação desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
ao voltar-se para o estudo das tendências e mudanças na condição 
jurídica e social e nas funções da mulher e do homem, e dos prin-
cipais obstá,culos que é preciso superar, para conseguir a igualdade 
de direitos, oportunidades e responsabilidades, visando ver alcançada 
a integração da mulher no· processo de desenvolvimento em pé d·e 
igualdade com o homem, traduzirá o muito já conquistado pelos 
nossos legisladores, mas alertar-nos-á encorajando-nos, energica-
mente, para a impossibilidade de parar, depois de todo o percor-
rido. 

No campo internacional, o Brasil tem se colocado favorável a 
todas as iniciativas voltadas à valoração jurídico-social da mulher, 
traduzindo-as, não só em normatizações legais, mas conferindo-lhes 
plena executoriedade. Esse procedimento, todavia, não nos deixa 
alheios do muito que temos por realizar, na objetivação última do 
desenvolvimento, da igualdade e da paz mundial. 

Nossa tradição jurídica internacional é das mais positivas, no 
trato dos problemas da promoção feminina, ante o apoio e ratificação 
de todos os documentos da ONU sobre o assunto. Assim, a "Conven-
ção sobre os direitos políticos das mulheres", concluída em 31 de 
março de 1953, foi assinada em 21 de maio do mesmo ano e ratificada 
em 13 de agosto de 1963. A "Convenção sobre consentimento para o 
casamento, idade mínima e registro de casamentos", concluída em 
10 de dezembro de 1962, obteve nossa adesão em 11 de fevereiro de 
1970 e foi promulgada a 20 de maio do mesmo ano; 

A Convenção da Organização Internacional do Trabalho relativa 
à igualdade de remuneração da mão-de-obra masculina e feminina, 
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por trabalho de igual valor, concluída em 29 de junho de 1951 e em 
vigor internacional em 23 de maío de 1953, foi ratificada pelo Brasil 
em 12 de março de 1957, entrando em vigor em 25 de abril de 1958. 

O trabalho das gerações passadas orgulha-nos, sobremaneira, 
mormente ao identificarmos que, nos idos de 1825, José Bonifácio de 
Andrada e Silva já fazh apresentar projeto, objetivando tornar im-
peditivo trabalhos pesados ou em locais insalubres a escrav-os menores 
de 12 anos de idade, ao tempo em que buscava proteger a escrava 
grávida, antes e depois do parto. 

Regulamentação do trabalho da mulher operária, na indústria 
e no comércio, bem assim, a enumeração de serviços considerados 
insalubres e, como tal, taxativamente proibidos, surge com o De-
creto n.0 21.471/A, de 17 de maio de 1932. 

Em 1934, a catalogação protecional à mulher erige-se a plano 
constitucional, surgindo a impeditividade absoluta de privilégios e 
distinções por motivo de sexo (113-1). A partir de então, sem con-
siderar a passagem por 1937. em que não se previu a inocorrência de 
diferença de salários, em função de sexo ou idade - norma restaura-
da em 1946 - as modificações tenderam, substancialmente, para o 
resguardo à mulher, dando-se-lhe valoração cada vez mais efetiva. 

Evidentemente, é de ser primacial a preocupação devotada pelo 
Estado, não só com a tutela social mas, também, com a integridade 
biológica do trabalhador. Mas, não nos devemos descuidar de que essa 
proteção dirigida a mulher, somente deverá ser considerada válida, 
I>o momento em que se volte, apenas, à prevenção mesma da per-
petuação da espécie, asseguradora do rendimento demográfico, pre-
servadora de sua função fundamental- a maternidade - para que 
não reste mascarada nossa luta pela igualdade de direitos e oport.'uni-
dades. 

Temos toda uma linha conjuntural protecionista perfeita. En-
tretanto, o estar configurado na lei que as mulheres devem rece-
ber uma remuneração igual por um trabalho igual, não é tudo; 
faz-se necessária uma revolução de sensibilidade e mentalidade dos 
homens para que a avaliação de um trabalho igual, se traduza em 
uma real igualdade. · 

Inestimável é conquista de um povo que supera a discriminação 
legal, porém em todos os setores, em todas as questões e estudos sobre 
o papel da mulher na vida econômica, se tem comprovado a tenaz 
persistência de tipos mais sutis de discriminação, difíceis de per-
ceber, combater e eliminar. É o resultado, mesmo, de fatores os mais 
complexos, derivados dos estágios culturais, que se vêm desenvolvendo 
no passar dos anos, em todas as sociedades universais. A igualdade 
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plena, sem artifícios e táticas enganosas, será uma conquista do tem-
po, pois as condições de jure ainda estão por demais distanciadas 
das situações de fato. 

Num breve correr de olhos sobre a realidade social brasileira de-
paramos com o contraste entre as situações de dereito e as situações 
de fato. Mesmo no setor jurídico - é de frisar - sobram resíduos 
de patriarcalismo que é indispensável revisar, numa contribuição à 
reforma da Lei Civil eivada de normas desvinculadas dos costumes 
impostos pela sociedade moderna, desenvolvida e que se urbaniza. 

A sociedade, através da norma jurídica há que ver refletidos seus 
valores sociais, seus valores fundamentais, por ter a norma jurídica 
que ser conseqüente da valorização do fato social - e este, por ser 
social, sempre mutável - porque mais identificado à realidade. No 
direito, temos que encontrar a maneira de superar um obstáculo, quer 
se exprima sob a forma de uma norma social imperativo-atributiva 
ou bilateral; há que ser a solução dada pelo legi.slador à necessidade 
de regulamentação coercitiva exigida por uma situação histórico-
social. 

Todavia, pres~nte é o reconhecimento da constatação de pessoas 
que, mesmo letradas, não conseguem se integrar no ritmo dos novos 
tempos, verberando toda e. qualquer renovação de índole político-
social, lutando pela preservação dos princípios que a evolução tornou 
ultrapassados e que positivamente não devem ser erigidos em norma, 
para atender ao reclamo do meio social. 

É indiscutível e inegável a crise por que tem passado nosso di-
reito de família, onde causas sócio-econômicas, mais do que fatores 
jurídicos, transformaram a estrutura da família contemporânea, mo-
tivando o jurista a uma revisão conceitual. 

Da constitucional assertiva de que a família é constituída pelo 
casamento e terá a proteção dos poderes públicos, se chega a evidên-
cia de que só o casamento legitima a união entre o homem e a mulher. 

Da inteligência legal emerge ser o mesmo conceitualmente en-
tendido como a união indissolúvel entre o homem e a mulher, de 
acordo com a lei, com a finalidade de reprodução, de ajuda mútua e 
criação da prole. 

As uniões legítimas de um lado, e, de outro, o complexo das 
ligações ditas irregulares - ambas com tratamento distinto - mas 
com conseqüências comuns, como a prole e sua subsistência, com-
põem a delicada tarefa do Estado, no ordenamento que lhes deva 
dispensar. 

Sem chegarmos a adesão à concepção individualista que, em 
Kant, encontra a definição de casamento: "como a união de duas 
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pessoas de sexo diferente para a posse mútua, durante toda a vida, 
de suas faculdades sexuais", pois a concepção de ser o amor físico 
o objetivo do matrimônio, evidentemente, avilta e rebaixa a dig-
nidade do vínculo matrimonial, não deixamos de ser partidárias da 
idéia de que nenhuma lei pode exigir a manutenção de uma vida 
em comum onde não mais exista afeto e compreensão e retirar ao 
cidadão o direito da busca à felicidade, ideal de que não se pode 
dissociar a criatura humana. 

No nosso direito, a violação desse dar-se com exclusividade -
passível de cominação penal - embora abominável como fator ex-
clusivo na conceituação do casamento, ressalta prevalente ao lado 
do amparo e condicionamento legal, ao aspecto econômico de ajuda 
mútua e responsável. A proteção à prole, embora imperativo intrínseco 
ao ato, situa-se no campo do presumível existencial: pode haver amor 
e sexo indissolúveis - pelo próprio consenso superior do amor -
e não existir prole em decorrência de razões eugênicas, desapare-
cendo aí o desideratum da composição do núcleo familiar - pela lei 
da reprodução normal - restando ao par a alternativa da adoção, 
~e comum aos seus princípios. É nesse impasse que elegemo!:> como 
condição única e indissolúvel do casamento: a perpetuação do amor, 
enquanto eterno. 

Se a indissolubilidade objetiva ao resguardo da família, que com 
ele se visa a constituir, por que permanecer consagrada na hipótese 
de núpcias entre pessoas idosas, já privadas da função reprodutora, 
ou na hipótese do connubio in extremis vitae momentis? 

Nesse rol de sucintas considerações se volvermos ao postulado 
da encíclica Casti Connubii apontando como bens do casamento: 
prole, fidelidade e sacramento, no que secundou o Código de Direito 
Canônico, que prescreve: matrimonii finis primarius est procreatio 
atque educatio prolis; secundarius mutuum adjutorium et remedium 
concupiscentiae (cânone 1. 013, § 1.0 ), chegaremos à barreira do sa-
cramental, a defender a indissolubilidade do vínculo: o que Deus 
uniu o homem não pode separar. 

, O !princípiQ tomado no seu positivismo absoluto deveria ser 
impeditivo - sob a indelebilidade sacramental - mesmo, da con-
volação de novas núpcias, decorrente da morte de um dos cônjuges 
<S. Paulo e S. Jerônimo, Epístola aos Romanos e Epístola aos Co-
ríntios). 

Pune-se ao par, juridicamente constituído, mais do que ao sa-
cerdote, que, desobrigado do vínculo sacramental da ordenação, se 
faz apto a qualquer aspecto da vida: até mesmo a habilitação ao casa-
mento. Até a excomunhão - desastre aniquilante no plano dogmá-
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tico espiritual - liberta o indivíduo a uma tomada de posição que a 
Igreja enquadre contrária aos princípios cristãos. 

Subsistindo, como subsiste, constitucionalmente a liberdade de 
cultos (153, § 5.0 ), quão discutível se torna a imposição de um prin-
cípio, eminentemente originário da religião católica, a um ateu, ao 
adepto de outras seitas e religiões, para os quais insubsiste o caráter 
sagrado do matrimônio. 

O desquite, como típico modelo brasileiro de separação, resul-
ta frustrante no solucionar a problemática decorrente de uma união 
desastrosa, onde a incompatibilidade de gênios acoberta uma série 
de desacertos, desde a insatisfação sexual ao desajuste cultural do 
casal, para, acionado de forma amigável ou judicial - aí quase sem-
pre mais dilacerante de sentimento e valores ético-morais - ape-
nas, afa.star corpos, patrimônio e prole, sem abertura legal a uma 
nova tentativa de felicidade, a não ser sob a figura da união livre 
em que, o meio social, economicamente elevado, se supera, mas, a 
classe média, verbera sobre a mulher a sua concupiscência. 

O abrandamento do princípio da indissolubilldade, pelo Desquite, 
resguardando a não desintegração do vínculo, é falso, fugidio e mar-
ginalizante, mesmo, quando, uma de suas vítimas busca regularizar 
nova união, junto aos países· vizinhos, (México, Uruguai, etc) porque, 
sem reconhecimento ante a lei pátria. 

Incongruências dessa indissolubilidade .são as próprias formas 
previstas na lei civil de nulidade ou anulabilldade do vínculo ,por 
infração aos impedimentos dos itens I a VIII, do artigo 183, ou vio-
lação dc..s seus incisos IX a XII. Desaparece, se extingue, a pretendida 
indelebilldade, e aflora, predominante, a catalogação de atos inexis-
tentes, nulos e anuláveis, prevista no artigo 145 e seguintes do mesmo 
Código. 

Embora mais compatível ao resguardo ético, que condiciona, no 
círculo social, o respeito humano que deva imperar entre os indivíduos, 
o desquite amigável, sob exigência de mútuo consentimento, pode 
tornar-se ilusório, na hipótese resguardatlva de manutenção do es-
tado de casado - que a um possa interessar, até por ódio, rancor -
mesmo que causas superiores atestem margem para seu requerimento 
em termos litigiosos. 

Não obstante seja pressuposto do contrato o acordo de vontade 
dos contraentes, a manifestação unilateral, desde que não se observa 
ao casamento as características ordenadoras dos contratos - pois 
se lhes retira o fim jurídico normal do Distrato - demais não seria, 
senão, o respeito a individualidade do pactuamento onde se entender 
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insuportável a prevalência do vínculo. Deixa-se de coabitar, no sen-
tido que empresta ao termo o parágrafo único do artigo 319 do 
Código Civil; abandona-se o convívio sob o mesmo teto; faz-se vida 
com outro ser, mas o império de uma vontade sádica poderá deixar 
inexec.üível todo o arsenal jurídico conducente a anulação, reduzindo 
o outro componente do par a opção pelo concubinato ou ao isolamento 
mutilador. A cc-nveniência de separação neste exemplo se nos apre-
senta tão indiscutível, que fundamenta, moralmente, nossa aceitação 
à união livre, que à sua margem venha a se constituir. 

Em matéria de sentimento e de amor, lamentavelmente a lei do 
homem se amingua, ante a grandeza do livre arbítrio, da persecução 
da felicidade. 

Nossa conceituação é tão harmônica interiormente, quando, pro-
duto de exame de situações levadas às Varas de Família, onde deno-
tamos que à prole é mais benéfica a ausência residual de um pai -
a quem devem aprender a respeitar, mesmo à distância - desde que 
essa ausência seja dignificada pela capacidade de luta e honradez 
da mulher, que saiba assumir seu papel, sem deslizes, mas a quem o 
Estado não tem o direito de usurpar, alguma das vezes, em pleno vigor 
da me-cidade, o direito de, legalmente, constituir novo lar. A ausência 
c:e um dos componentes do par é mais positiva aos filhos, pelo vazio 
físico, que pelo espetáculo de agressões, indiferença e desrespeito mú-
tuo, que seus desajustes possam vir a fazê-los espectadores. 

Nos devemos contentar, de início, com o divórcio, a moldes, igual-
mente brasileiros, mas não silenciaremos, enquanto não virmos 
realmente consagradc- o direito de sermos livres, num determinismo 
conceitual, não anárquico, mas sentimental, porque objeto de defesa 
ao amor, único elo que pode alimentar a manutenção do vínculo de 
convívio a dois. 

O que não se pcderá negar ao núcleo surgido em torno da união 
livre será o conceito social de família, porque, esta, como fato natural, 
não n'a cria o homem, mas a natureza. 

Se é exato que as Constituições e as leis ordinárias outorgam à 
família constituída pele· casamento civil amparo especial, no que, sem 
dúvida, cumprem um postulado universal, na ordem jurídica, moral 
e econômica, não segue daí que marginalizem de sua proteção as 
uniões e as proles não oriundas do casamento. Ao contrário, a lei as 
ampara, embora com reservas que objetivam o prestígio do matrimô-
nio civil. Os direitos reconhecidos aos filhos naturais (inclusive os 
adulterinos) os auxílios à maternidade, aos doentes e inválidos, bem 
como as pensões post mortem não distinguindo a esposa da com-
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panheira - são pontos em que, perante o próprio direito positivo, 
não há abstração, mas concepção da família natural. 

Basta que a união se revista de índices de moralidade, perma-
nência e notoriedade, para que ninguém, em justo critério de apre-
ciação dos fatos sociais e jurídicos, deixe de admiti-la. 

O concubinato subsistirá mesmo com a implantação do divórcio, 
pois assim acontece nos países que o adotam, ma.s será uma opção ao 
desajustamento de alguns, onde, a mulher terá a consciência de es-
colha, devendo furtar-se em admitir, amores às escondidas, transitó-
rios, sem assunção de encargos e deveres sociais recíprocos, o que 
a desqualificará da condição de dama à de meretriz. 

Esperamos dos Senhores a abertura constitucional como conquista 
ético-social a retirar-nos da condição de amante, passando-nos àquela 
de mulher, amiga e amante, ideal que deve compartir a vida a dois. 

Paralelamente à conquista do Divórcio, citado em primeiro plano, 
porque em fase de plena efervescência nos meios de comunicação, 
façam retirar da lei civil o preconceituoso dispositivo, antimulher, 
do item IV do artigo 219 do C. Civil, fator de anulabilidade do casa-
mento, por erro essencial, co!].cernente à virgindade. 

Na prática, o que ocorre contra a mulher é a retroação da lei no 
tempo, à sua vida anterior, para puni-la, tomando como motvo de 
anulação do vínculo a perda himenológica, não ocorrida, solenemente, 
no coito nupcial, fato de comprovação vexatória e discutível, pela 
própria constituição tipológica, pela formação anatômica dessa mem-
brana. Atribuir-se à experiência antes do casamento o conceito de 
impureza de caráter, falta de honra, exigiria, em contrapartida, -
para não ser discriminatório - idêntico procedimento do homem, 
hipótese de prova impossível, e socialmente ineficaz. 

Mas exatamente o oposto é que occ·rre: mal começam a sentir-se 
varões, aptos ao coito, devem ser os mesmos iniciados no jogo amo-
roso, possivelmente, - quem sabe - para fins de adestramento ou 
satisfação de instinto. Se essa satisfação logo às primeiras reações 
eretivas é vantagem, disto nossa lei castradora priva a jovem que, 
imaginando vir a casar-se, não queira se submeter ao risco de anu-
lação do indissolúvel vínculo em razão de coito ao mesmo anterior, 
que poderá vir a submetê-la a toda a sorte de escárnio, mutilando-a, 
muita da vez, emocionalmente, até poder se chegar a possível con-
clusão de ser a mesma anatômicamente portadora de hímem com-
placente, hipótese que a colocará a salvo do machismo, resguardando 
o vínculo, ou deixá-la a ermo do amparo legal se por amor se tiver 
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entregue ao próprio marido, antes de convolar, e este num sadismo 
- que ninguém pode admitir inexistente - resolva no prazo fatal 
de 10 dias (artigo 219 c/c 178, § 1.0 do C. C.) buscar dissolver tão 
indissolúvel vínculo legal, para adiante, realizar novas núpcias, ou 
para vingar-se de desafeto - até mesmo para punir uma família. A 
mulher é que resta desamparada, até porque, ainda quando honrada 
pela prova da virgindade, perderá as condições morais para manu-
tenção do convívio. 

Outra discriminação quase imbatível que nos sufoca e frontalmen-
te nos responsabiliza é a prostituição. 

Na hipótese das primeiras necessidades do jovem é a mulher o 
seu instrumento de consumo. Dependendo da categoria social do jo-
vem as pe-rtas da prostituição, variam de uma fêmea mais exclusiva 
ou de um grupo mais restrito, à de um bordel infecto, cuja vergonha 
a sociedade se omite de enfrentar, a mesma sociedade que legisla 
sobre união indissolúvel. 

Façamos um levantamento do que até agora se tem feito para 
combater a prostituição, qualificativo depreciativo feminino, sinônimo 
para o homem, talvez, de iniciação, solicitação, por repetição de 
relacionamento sexual. 

Porque essa mesma sociedade, erigida no poder-dever de Estado, 
afora a prevenção profilática de não ser a mulher portadora de doen-
ças venéreas ,através do porte da carteira de saúde - mais uma 
restrição feminina, pois quem poderá garantir, as de baixo comércio, 
atendendo a clientela hipoteticamente mais rude, que a negativa ao 
macho doente, não resulte numa agressão física por parte deste ou 
na sua própria morte - não sai da tranqüilidade de seu prolongado 
lazer para levar-lhes oportunidades de recuperação. 

Porque não interferir o Estado para levar a essa mulher, vítima-
social, a necessidade de alfabetização, de conhecimento de outro ofí-
cio, que não o de sua própria carne. Pretender-se regulamentar essa 
atividade, seria o mesmo que regulamentar a ausência, a indiferença, 
ao motivo que conduz a jovem a esse caminho, dos mais sórdidos, des-
de ter sido usada por um Don Juan qualquer, pequeno ou grande pro-
prietário, por um artificioso no jogo de conquistas - quantos se 
vangloriam de a tantas terem deflorado - de um patrão doméstico 
no isolamento do seu próprio lar, de um chefe de serviço, enfim, do 
meio rural e das cercanias pobres da cidade, a que a sociedade não 
se preocupa de contemplar, pois, nos grandes salões, um "mau passo" 
- pode resultar numa reconstituição himenológica que embora pu-
nida pela ética poderá redundar tão perfeita, a ponto de poder vir a 
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satisfazer, no futuro, a algum espírito arcaico animalesco de quem 
pretenda o sangue como testemunha. 

Dos pais de família que tanto decantam a indissolubílidade do 
vínculo matrimonial, que receberam essas vítimas, além da indife-
rença, e do reiterado desconhecimento de suas existências? 

Em nosso caso, não se proibindo a prostituição, em si mesma, 
tolera-se-a, como uma fatalidade da vida social, reprimindo-se, pe-
nalmente, somente àqueles que, de qualquer modo, contribuam para 
seu maior fomento e extensão. 

Entendem c.s pesquisadores sociais que, embora se a considere um 
mal deplorável, se impõe como necessário, considerando-se desacerto 
a sua incriminação absoluta. "Anular o meretrício - no dizer do 
Mestre Nelson Hungria - se isso fora possível, seria inquestiona-
velmente, o orientar a imoralidade para o recesso dos lares e fazer 
referver a libido para a prática de todos os crimes sociais". 

Voltemos nossos olhos para essas mulheres não como esgoto de 
escape social; levemos e exijamc·s delas nível de escolaridade; a ciên-
cia de um ofício; fiscalizemos a comprovação de sua opção em per-
manecer nesse tipo de vida, mesmo conscientizadas de que possam 
manter-se por outros meios. 

Concedamc-s-lhes condição de trabalho em fábricas, comércio de 
todo o gênero, fiscalizemos realmente, para punir aqueles que se 
instalem para exploração desse comércio, punição esta somente, qua-
se sempre exercitada na objetivação de propinas ou exploração dessas 
mesmas infelizes. 

Temos que tentar vencer esse câncer social - alimentado pela 
lei de oferta e de procura - enfrentando com dignidade, sem so-
fismas, diante do inevitável, pois, pela miséria, pela fome, pelo de-
sencaminhamento de menores, nós carregaremos a maior parcela de 
responsabilidade se nos conservarmos ausentes. 

A sugestão-apelo que nos propomos a fazer aos Senhores é de 
que incentivem uma maior proliferação do ensino para os adolescentes, 
de ambos os sexos; que estimulem o desdobramento dos cursos pro-
fissionalizantes; que invistam na cultura, sem regramento, mas, com 
uma vontade muito forte, de transformar seu semelhante num igual. 

Outro ponto que nos é avassalador é o estímulo licencioso que 
transforma a imagem da mulher em convite ao sensualismo e a 
concupiscência, tema, aliás, objeto de Resolução submetida a plenário 
na Conferência do México. 
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Excluída a literatura, arte, teatro e cinema - de consumo de 
casta mais restrita, e melhor qualificada para o impacto que o seu 
acesso possa oferecer - é de todo cond·enável o consumo tur:stic:) 
interno e internacional, que torna convidativa uma viagem ao terri-
tório brasileiro, mostrando filmes de nossas belezas naturais e a 
nudez feminina, onde um meneio de ancas bem proporcionadas, se 
faz focalizar como plano primeiro do chamamento. 

O conhecimento da tanga no exterior não deve ser mais impera-
tivo do que o conhecimento de nossa cultura, onde alguns ainda 
chegam a confundir Brasil capital Buenos Aires; o carnaval, mos-
trado como sinônimo de seminudismo feminino, não só vai em busca 
de divisas, mas, penetra em nossos lares, através de revistas e jor-
nais que, no curso do ano, nos informam beneficamente, completam 
nosso lazer de classe média, e, nesse período, nos oferecem fotos, 
adestramente consignadoras de posições e corpos nus, num autêntico 
incentivo à luxúria, na provocação aos desejos eróticos, no convite 
ao amor sexual, sem atentarem para o posicionamento ético com que 
se consagraram na nossa escolha, objetivando, unicamente o lucra. 

Que nos recintos fechados dos salões, mulheres de categoria 
própria ao meio, exibam sua nudez, façam o comércio do sexo, mas 
que não se faça disto elemento de divisas. 

A moda da escassez de roupa, as tangas e calções cada dia mais 
minguados, deve permanecer ao arbítrio de quem os utiliza - pois 
sempre o fazem em local próprio, praias, piscinas, etc. - mas não 
devem ser incentivados pelos meios publicitários, nas sugestões de 
venda de cigarros e tantos outros produtos diversificados da veste, 
mas preocupados com o seu conteúdo, ou nas chamadas de grandes 
hotéis para um "weekend" na capital de sua localização. 

A transmutação de comportamento é conseqüência mesma dos 
costumes, a cuja renovação igualmente nos submetemos, pela supre-
ma condição de vivermos em sociedade. 

Não pretendemos pregar a castidade neste País em que o sol dos 
trópicos faz arder o sangue nas veias, pretendemos, tão-só, dar con-
dições a mulher de não se. fazer escravizar, pelo meios de comunica-
ção, a elementos, apenas, de consumo. 

A tese não é feminista, mas de respeito humano à mulher; o 
nu do homem, no nosso conceito atual, ainda não vende, não multi-
plica rendas. 

Para alguns dos Senhores nosso posicionamento pode enfeixar-se 
num misto de desregramento e reacionarismo, mas, na medida que 
nos entendam responsáveis por aquelas não habilitadas a reivin-
dicações, porque em estado cultural que lhes imp·ede identificar, 
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mesmo o seu próprio estado de submissão, qualificando-se aos olhos 
mais perscrutadores em estado de coisificação inconsciente, os Se-
nhores, por certo melhor nos compreenderão. 

Aplausos devem ser dados a posição assumida pelD Governo na 
Conferência Mundial de População, realizada em Bucareste, a res-
peito do controle da natalidade, a qual, ao tempo em que consulta 
aos interesses nacionais, atende ao princípio ético-fundamental de 
que compete ao casal, em única instância, a decisão quanto a com-
posição familiar. Com esta posição aberta, esperamos ver diminuídos 
os índices de mortalidade, sobretudo a infantil, aumentando a ex-
pectativa de vida da população; promovida a integração dos grupos 
sociais ainda marginalizados; e equilibrado o crescimento regional, 
e o crescimento urbano e rural. 

A capacidade de recorrer ao controle da natalidade deverá deixar 
de ser um privilégio das famílias abastadas, daí a função primacial, 
nossa, aliadora do Estado ao cidadão, como sinônimos de uníssona 
vontade nacional, no sentido de ver proporcionados meios e informa-
ções que possam ser solicitados por famílias de recursos reduzidos. 

Devemos chegar ao campo conscientizados do respeito dlgno que 
essa valorosa gente merece, como já estamos fazendo com a nobre 
missão do FUNRURAL e dentro em breve do Serviço Nacional ~e 
Aprendizagem Rural que pretende edificar um amanhã melhor para 
esses seres que, na sua humildade, garantem nossa manutenção nas 
cidades. Devemos sair da vergonha do que temos deixado de fazer 
por eles, nossos incansáveis e anônimos amigos e irmãos. 

Nesta área, ainda não dá, sequer, para falar na discriminação 
da mulher, pois, antes do sentimento reivindicatório - incompreen-
sível as suas mentes submissas ao marido, com quem compartem o 
trabalho durante o dia e o leito à noite, numa proliferação de ges-
tações repetitivas - devemos incrementar os movimentos de alfa-
betização, de que o MOBRAL tem sido timoneiro. 

Nosso privilégio de cultura torna-nos mais culpados, pelo sen-
timento de ausência ou permissão de exploração desses seres tão ou 
mais nobres e dignos que nós mesmos. 

Se nossa ida às Universidades e aos embates internacionais, de 
conquistas no campo técnico, ainda nos deixa resíduos discriminató-
rios, que dizer das que mal se iniciam nas primeiras letras? 

No campo jurídico-político-administrativo igualmente nos resta 
postular, mas postular irmamente, com o pleno apoio dos homens, 
de quem esperamos um crédito de confiança, no sentido de nos per-
mitir acesso aos postos de direção, às posições de comando. 
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Se a Constituição exige, tão-só, ilibada reputação, notável saber 
jurídico e idade superior a 35 anos, para acesso aos Tribunais Supe-
riores do País, não se explica que essa qualificação continue sendo 
atributo inerente aos homens, cujos currículos guardam a mesma 
suficiência dos nossos (Artigos 118, Parágrafo único, 121, caput, 128, 
§· 1.0 , letra a e 131, item li). Provamos nosso preparo intelectual, 
quando se nos abre a possibilidade de acesso por meio de concumos 
públicos. Estamos na justiça de primeira instância como Juízas de 
Direito, em várias capitais, ausentes, ainda que de forma mais dis-
creta, dos Tribunais de Justiça, mas, totalmente olvidadas do Supre-
mo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior 
do Trabalho, Tribunal Federal de Recursos, de toda a Segunda Ins-
tância, enfim. 

Os partidos, por sua vez, pouco têm estimulado a no.ssa concor-
rência a postos eletivos. Se espontaneamente não nos habilitamos, 
pelas responsabilidades domésticas a que a vida ainda nos sujeita, 
tudo é fator de companheirismo dos Senhores, incentivando-nos a 
crescer, como iguais, sem concorrências ou superações. Motivadas 
outras inclinações femininas, no Congresso Nacional, presente de 
forma digna, mas, escoteira, pela Ilustre Relatora desta Comissão, 
Deputada Lygia Lessa Bastos, participaremos, mais diretamente, da 
feitura das leis que nos regem. 

Confiem-nos os Dirigentes do País a Direção de algum de seus 
Ministérios, de grandes Empresas Públicas, reservem, até mesmo, al-
gumas outras Pastas para depois, mas, testem-nos, nos dêem opor· 
tunidade de comprovar nossa capacidade técnica e cultural. 

A maneira franca e livre com que saímos para defender nossa 
posição no México nos tranquiliza da aceitação, respeito e igualdad-e, 
com que o Governo se volta para a mulher, numa autêntica home-
nagem ao constitucionalmente assegurado no preceito da igualdade 
'de sexo, raça, trabalho, etc., (artigo 153, § 1.0 ). 

Com este pronunciamento lançado ao correr da pena, ante a 
exiguidade de nosso tempo, sabemos haver traduzido, apenas, uma 
parcela mínima de objetivação, a conquistar, transmitindo nosso 
sentido de consciência no caminho que nos compete trilhar, de forma 
responsável e unida nessa década da mulher. Em 1985, não mais se 
admitirão esquivas, contornos ou acomodações. 

Com o apoio sincero dos Senhores, e realmente irmanadas num 
sentimento único, onde abominemos a discriminação mútua que, 
ainda, lamentavelmente, nos fazemos, umas às outras, é que podere-
mos vencer o fator cultural que nos oprime. 
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Nossa luta pela igualdade fática deve ser conquistada, sem ven-
cidos, mas lastreada na conscientização de um valor, de uma in-
dividualidade, no respeito ao compromisso que temos a saldar com 
as gerações futuras, de alcançarmos a valoração real da mulher, sem 
jamais, permitir sua desconscientização do valor maior de saber 3er 
mulher. 

Ausente não pode ser nosso registro do trabalho deixado pela 
grande batalhadora Dra. Berta Lutz e do hoje realizado na recupe-
ração de cegos, pela Senhora Dorina Nowill, nossas companheiras no 
México. 

Igualmente olvidado não pode ser nosso reconhecimento à opor-
tunidade que o Governo nos conferiu de, na Pasta do Trabalho, ha-
vermos assumido sua SecretariaGeral, em substituições sucessivas. 
Foi um primeiro passo. Com denodo e responsabilidade ac·eitamos o 
desafio e procuramos desempenhar nossas atribuições de forma que 
o caminho ficasse aberto a outras mulheres, nos demais Postos Di-
rigentes do País, sem temores ou restrições. 

Finalmente, sob o impacto do complexo de forças aqui reunido, 
harmonicamente associado à Mulher, partícipe inconteste do desen-
volvimento, esperamos se faça chegar às nossas concidadãs, a par 
de novas conquistas, a certeza de que os reclamos da mulher brasi-
leJra, conseqüentes do estágio sócio-cultural de seu povo, se trans-
formarão em realidade cada dia mais presente, no processo desen-
volvimentista por que passamos. 

Educando-a, ofer·ecendo-lhe nível de profissionalização adequa-
do, habilitando-a tecnicamente à sofisticação instrumental que o 
progresso torna impositiva, capacitamo-la a concorrer, em nível de 
igualdade com a força de trabalho masculina, com identificaç:io e, 
até mesmo, superação de oportunidades. 

Outro não se nos afigura ser o caminho da real integração fe-
minina na conquista do mercado de trabalho, como detentora de 
direitos e obrigações. 

Esta é a luta a que nos devemos propor. 
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ROMY MEDEIROS DA FONSECA 





Senhores 

Ao iniciar meu depoimento perante esta CPI sobre a situação 
da mulher em nosso País, quero, inicialmente, expressar meus sinceros 
agradecimentos ao ilustre deputado e amigo, João Menezes, pela 
oportunidade que me deu, de poder participar desta importante reu-
nião aqui no Congresso. Desejo também cumprimentar o Senador 
~elson Carneiro, autor desta importante iniciativa, a criação desta 
CPI, que tantos esclarecimentos poderá prestar ao Legislativo sobre 
a verdadeira condição política, econômica e social da mulher bra-
~ileira. 

Vale lembrar neste momento, o pensamento de João XXIII na 
Encíclica Paz na Terra, de 19ê3: 

"Na mulher faz-se cada vez mais clara e operante a cons-
ciência da própria dignidade. Ela sabe que não pode consen-
tir em ser considerada como instrumento; exige ser considera-
da como pessoa, em igualdade de direitos e obrigações com o 
homem, tanto no âmbito da vida doméstica como na vida 
pública". 

Por isso, é oportuno afirmar e recordar; A mulher não é uma 
raça. A mulher não é uma classe. A mulher não é uma minoria. A 
mulher é a metade da humanidade. A mulher é um ser humano, cujos 
direitos inalienáveis têm que ser respeitados, conforme determina 
o preceito constitucional, a Declaração Universal dos Direito.s Huma-
nos e os demais atos internacionais ratificados pelo Brasil. 

As pessoas que se recusam a enfrentar o problema das viola-
ções da integridade humana, costumam afirmar que o mundo foi sem-
pre assim, quando na realidade, o homem é o mais flexível dos seres 
vivos. Ninguém desconhece que o ideal das Nações Unidas ainda está 
longe ca realidade, quando se trata do respeito aos Direitos Humanos, 
porém, cabe a todo cidadão, homem ou mulher, lutar em defesa dos 
direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana. 

Reconhecemos que a estrada para um mundo de seres humanos 
livres e felizes é longa e difícil, porém, acreditamos que vale a 
pena viver com o objetivo de torná-la cada vez mais próxima. 
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Na verdade, a defesa da condição da mulher como ser humano, 
que é a verdadeira essência do feminismo, está intimamente rela-
cionada com a democracia representativa e a defesa dos direitos 
humanos. 

Quero neste depoimento transcrever um trecho do meu livro: 
"A mulher brasileira: direitos e discriminações", que escrevi a convite 
da Fletcher School of Law and Diplomacy, da Tufts University, de 
Massachusetts, Estados Unidos, por ocasião do Ano Internacional da 
Mulher, em 1975: 

"Problemas Gerais da condição da mulher perante a lei". 

A libertação intelectual e econômica da mulher brasileira, Ja 
asseguradas pela sociedade moderna, entre nós, ainda não foi to-
talmente alcançada no campo jurídico. 

O preceito constitucional que assegura a igualdade jurídica dos 
sexos, na prática, ainda encontra resistência. 

Devido talvez à extensão continental do País, com regwes em 
grande desenvolvimento e outras, realmente, subdesenvolvidas, alia-
da aos costumes patriarcais e influências religiosas contrárias a 
emancipação feminina, no sentido de preferi-la apenas em seu 
status de dona-de-casa e mãe de família, a mulher brasileira, sen-
te-se dividida entre o desejo de se afirmar como pessoa e o de en-
frentar o mundo. Nesta sua indecisão, ela ainda estuda e trabalha 
como coisa provisória, pensando no casamento, sem estar prepa-
rada para assumir as responsabilidades de uma verdadeira esposa 
e mãe moderna. 

Assim, problemas relacionados com o planejamento familiar, 
legislação do aborto, educação sexual, continuam sendo tabus para 
da, que sonha com o casamento, realização máxima da sua vida. E 
só quando passada a juventude, prematuramente envelhecida, ro-
deada de filhos, muitas vezes com problemas de ordem física e mental, 
percebe quanto foi iludida por uma educação obsoleta. 

O Censo Demográfico de 1970 acusou 6.154. 806 mulheres econo-
micamente ativas, integrando a força de trabalho do País, enquanto 
permaneciam na categoria de não-economicamente ativas cerca de 
27.269.678 mulheres de 10 anos e mais. 

Só agora, a mulher brasileira começa a despertar para a rea-
lidade sócio-econômica do País, e a compreender que os Direitos 
Políticos que lhe foram outorgados desde 1932, serviram-lhe apenas 
para eleger os homens, sendo elas representantes de metade do 
eleitorado brasileiro. Tanto isso é verdade, que nas últimas eleições, 
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realizadas em 15/11/74, apenas uma mulher foi eleita para a Câ-
mara dos Deputados. 

Afastadas do Poder Legislativo deixam de atuar na elaboração 
das leis de melhoria da sua condição. 

Os Partidos Políticos são dirigidos por homens e não estão in-
teressados em assegurar a participação feminina na constituição 
de seus Diretórios, conforme a Lei Orgânica que os rege, embora o 
eleitorado corresponda a dezoito milhões de eleitoras. 

Em relação ao Poder Executivo há relutância quanto a acei-
tação da figura feminina, tanto que ainda recentemente, por ocasião 
da escolha dos novos Governadores e Vice-Governadores Estaduais, 
não houve indicação de qualquer nome de mulher para os referidos 
cargos, eleitos por votação indireta. Esta determinação projeta-se 
em seguida, quando da escolha dos auxiliares dos chefes do Poder 
Executivo. Aliás basta se fazer um rápido exame na lista do pessoal 
:-:.dministrativo no serviço público, em todos os níveis de Governo para 
se observar a ausência feminina dos postos de confiança do Executi-
vo. No Brasil, a mulher só consegue ser eleita para o Executivo Muni-
cipal, assim mesmo, para ser Prefeita de Municípios sem grande ex-
pressão eleitoral. Nas eleições realizadas em 15-11-72, foram eleitas 
em todo o Brasil quarenta e oito Prefeitas Municipais. E para as 
Assembléias Estaduais nas eleições de 15-11-74 foram eleitas doze 
Deputadas. 

Embora os Ministros de Estado sejam. nomeados e demitidos, 
:lvremente, pelo Presidente da República, a mulher ainda não foi 
designada para chefiar um dos Dezesseis Ministérios do Governo. 
Raras são as designações de mulheres para as Secretarias dos Go-
vernos Estaduais. No momento, os cargos de Secretária e Subsecretá-
ria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, são ocupados por duas 
ilustres brasileiras, assim como a Secretaria de Educação do Muni-
cípio do Rio de Janeiro também está sob a responsabilidade de uma 
mulher competente. Essas nomeações, de certo modo, representam 
o reconhecimento do valor da mulher em cargos públicos no Brasil. 

O Poder Judiciário que, pela sua natureza e pelos objetivos a 
que busca, não apresenta caráter eletivo, também não conta com a 
participação feminina nos altos Tribunais do País, por serem cargos 
de nomeação do Executivo. 

No campo de Direito de Família é onde mais se faz sentir a ne-
cessidade de atualização da nossa legislação. A emancipação econô-
mica da mulher e a evolução dos costumes relacionados com a im-
portância social da família, estão reclamando a igualdade j~rídica 
dos cônjuges e a conseqüente eliminação de qualquer resqmcio do 
poder marital, símbolo do preconceito da superioridade masculina. 
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A Lei n.0 4.121 de 27 de agosto de 1962, melhorou muito a con-
dição da mulher casada, considerada relativamente incapaz pelo 
Código Civil de 1916, que a equiparava aos menores, pródigos e sil-
vícolas. 

A referida Lei, porém, mantém a família hierarquizada, conser-
vando o marido na chefia da sociedade conjugal, embora a mulher 
seja colaboradora dos encargos da família e cumpra-lhe velar pela 
direção material e moral desta. 

A família legítima constituída pelo casamento indissolúvel sob a 
proteção dos poderes públicos existe paralelamente à família ile-
gítima, também protegida pela legislação social que garante os di-
reitos da companheira e dos filhos ilegítimos. 

Justificando a necessidade de um único poder decisório, a nova 
Lei mantém o marido na chefia da sociedade conjugal, obrigando 
a mulher a recorrer ao judiciário quando se sentir prejudicada. 

Infelizmente, as anomalias da legislação de 1916 continuam no 
Anteprojeto do Código Civil elaborado por juristas designados pelo 
Governo, que afirmam: "Constitue o referido trabalho uma resposta 
aos problemas postos pela sociedade brasileira, em sua etapa de 
desenvolvimento". 

Fazendo-se um ligeiro exame no referido AP que se encontra no 
Congresso Nacional para ser debatido e aprovado, na parte relativa 
ao Direito de Família observa-se que "a direção da sociedade con-
jugal cabe ao marido que a exercerá, com a calaboração da mulher, 
sempre no interesse do casal e dos filhos" (art. 1. 603). 

"As questões essenciais serão decididas em comum. Havendo di-
vergências, prevalecerá a vontade do marido, ressalvada à mulher 
a faculdade de recorrer ao juiz, desde que não se trate de matéria 
personalissima" (Art. 1. 603, § único). 

"Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus 
bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a 
educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial" (Art. 
1. 604). 

Neste ponto devo abrir um parêntese, para justificar o protesto 
das feministas contra o "patriarcalismo" contido na futura legisla-
ção. 

Nossos juristas persistem em legislar para o Brasil do início do 
século XX, quando se justificava pelas diferenças biológicas e pela 
vocação própria da mulher como mãe e dona-de-casa. Na verdade, 
essas diferenças não devem necessariamente influir sobre o equi-
líbrio da sociedade conjugal. É necessário distinguir entre a divisão 
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de atribuições na família e a relação de autoridade. Não é ao legis-
lador que compete impor um modelo de política familiar. 

Se se pretende promover a personalidade da mulher, torna-se 
:J.ecessário orientar o sistema legislativo no sentido de plena coope-
ração entre a mulher e o marido, em benefício da união conjugal e 
da igualdade de direitos jurídico dos cônjuges. 

Os vestígios de um estatuto de subordinação da mulher ao ma-
rido devem ser substituídos o mais breve possível por um estatuto 
de coordenação entre os dois sócios. A igualdade de responsabilidades 
e encargos, e uma maior autonomia para a mulher resultam para 
ela os riscos correspondentes. 

No sistema de colaboração dos cônjuges, é indispensável reforçar 
a proteção da união conjugal, para impedir que, numa fase crítica do 
casamento, um dos cônjuges não possa destruir, por sua própria au-
toridade, os alicerces da família. 

"Pelo casamento, a mulher assume o nome patronímico do ma-
rido, e condição de consorte, companheira e colaboradora nos en-
cargos da família" (Art. 1.606). 

"A mulher condenada na ação de desquite perde o direito de 
usar o nome do marido. Se condenado o marido, assiste à mulher o 
direito de retomar seu nome de solteira" (Art. 1. 615). 

"Ambos o.s genitores devem decidir em comum as questões refe-
rentes ao pátrio-poder, mas se divergirem, prevalecerá a vontade 
do pai, ressalvada à mãe direito de recorrer ao juiz para a solução 
da divergência em questões essenciais" (Art. 1.606, parágrafo único). 

"O filho ilegítimo, não-reconhecido pelo pai, fica sob o poder ma-
terno" (Art. 1. 688). 

De acordo com o AP, o regime legal de bens será o da comunhão 
parcial" ( Art. 1. 695). 

"A administração do patrimônio comum compete ao marido com 
a colaboração da mulher" (Art. 1. 718). 

No regime da comunhão universal que pelo Anteprojeto será um 
regime patrimonial facultativo, continuando o marido como admi-
uistrador do patrimônio comum" (Art. 1. 725). 

Também em relação à administração dos bens de filhos menores 
prevalece a vontade do pai: 

"Compete ao pai e, na sua falta, à mãe representar os filhos me-
nores de dezesseis anos, bem como assisti-los depois dessa idade" 
(Art. 1. 745). 
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Com referência à instituição do Bem de Família: 

"Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a admi-
nistração do Bem de Família cabe ao marido, e, na falta deste, à 
mulher" (Art. 1. 773). 

Em relação à Tutela: 

"O direito de nomear tutor compete ao pai, à mãe, aos avós pa-
ternos e aos maternos" (Art. 1. 777). 

"Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos 
parentes consanguíneos do menor, por esta ordem: 

I - Aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais 
remoto, e, no mesmo grau, os avós paternos aos maternos (Art. 
1.179, n.0 1). 

Ao tratar da Curatela, dispõe: 

"A interdição deve ser promovida: 

I - Pelo pai, mãe ou tutor" (Art. 1. 816). 

"Na falta do cônjuge, é curador legítimo o pai; na falta deste, 
a mãe; e, desta, o descendente mais próximo" (Art. 1.823, pará-
grafo 1.0 ). 

"Entre os descendentes, os mais próximos procedem aos mais 
remotos, e, dentre os do mesmo grau, os varões às mulheres" (Art. 
1. 823, parágrafo 2.0 ). 

Nossos legisladores, com receio de concorrer para a desagregação 
da família, reagem à eliminação do poder marital, por apego à 
tradição patriarcal, numa atitude reacionária, que a população jovem 
do Brasil, dentro em poucos anos, não poderá compreender, nem acei-
tar. 

Tendo em vista, que os representantes do povo, eleitos em 15 de 
novembro de 1974, para o Congresso Nacional, em grande número, 
são relativamente jovens, espera-se deles, como legisladores do novo 
Código Civil, a necessária coragem de atualizar o novo estatuto civil, 
no sentido do reconhecimento da igualdade jurídica dos cônjuges e 
também em respeito ao princípio constitucional da igualdade jurí-
dica dos sexos (Art. 153, parágrafo 1.0 da Constituição de 1969). 

Enquanto o Brasil aprova o Plano Mundial de População de 
Bucareste que declara: 

Item n.0 3 - "A capacidade de recorrer ao controle da natali-
dade não deve ser um privilégio das famílias abastadas e, por isso, 
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cabe ao Estado proporcionar as informações e meios que possam ser 
solicitados por famílias de recursos reduzidos", na prática, a assis-
tência médio-educacional em matéria de Planejamento Familiar às 
pes~oas de recursos reduzidos continua sendo difícil e escassa. 

A Previdência Social concede o benefício do salário-família às 
famílias de prole numerosa, ajuda financeira que não corresponde 
às despesas efetuadas em relação ao aumento do número de filhos, 
concorrendo verdadeiramente para o crescimento de uma população 
de crianças marginalizadas, cujos pais desconhecem o conceito da 
paternidade responsável. 

A Lei do Salário-Maternidade, recentemente promulgada entre 
rJós, que representa uma grande ajuda à mulher trabalhadora até 
então despedida do emprego por motivo de gravidez, precisa, urgen-
temente, ser complementada pelos Serviços de Planejamento Fami-
liar e instalação de Creches nos bairros, uma vez que a legislação 
Social dispõe sobre o problema, desde 1.0 de maio de 1943, na Con-
solidação das Leis do Trabalho. 

Assim, a mulher brasileira que desconhece os problemas legais 
que lhe dizem respeito, julga-se livre, dona do seu destino, sem per-
ceber que até hoje, raras vezes lhe foi dada a oportunidade de dizer 
o que pensa a respeito da sua própria condição perante a Lei. 
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IRIS DE CARVALHO 





A palavra é o mais poderoso veículo expressional. Contudo, tor-
na-se imprescindível saber aplicá-la. O seu valor está na ordem direta 
da adequação com c- pensamento a ser expresso. 

Ocorre-nos tal observação pelo desgaste que vem sofrendo a 
palavra IGUALDADE. Encontra-se ela deturpada, até mesmo pro-
fanada. Não se aborda apenas a igualdade jurídica e, sim, toda e 
qualquer igualdade. 

Por isso, ao iniciarmos nosso depoimento, queremos valer-nos de 
outra expressão. 

Reclamamos para a mulher o direito de ser Diferente do homem 
e, nem por isso, inferior. Possui ela caracteres próprios que a levam, 
principalmente no exercício de seu principal mister, a assumir posi-
ção especial. Dona do mais estupendo poder, que é o poder de pro-
criar. de trazer em si outra vida, responde, a mulher, numa extensão 
maior, em maior grau de profundidade. 

Se ampla é sua missão, pequenos não poderão ser os seus direitos. 
É em defesa desses direitos que muitas vozes se erguem. Acontece, 
entretanto, que o delírio da igualdade absoluta a tortura da equipa-
ração tem suscitado múltiplos equívocos. 

O que a mulher, em verdade, está a exigir, não é a tão proclamada 
e desfigurada "igualdade", e, sim, o direito de ser ela mesma, o di-
reito de ser gente. 

Urge que se dilua, que desapareça a idéia que ficou de alguns 
movimentos feministas, cujos alicerces estariam na tão conspurcada 
paridade. 

Busquemos a verdade real, o que é e não pode deixar de ser. A 
mulher e o homem não se identificam; complementam-se, isso sim. 
Ao homem, pois, o que lhe competir; à mulher, o que lhe for perti-
nente. A ambos, ao homem e à mulher, o livre arbítrio, a livre mani-
festação de vontade, igual oportunidade de escolha, igualdade jurídica. 

A humanidade caminha mais célere do que as leis, contudo, não 
se pode negar que, quanto aos direitos da mulher, muito tem sido 
feito, embora muito haja por fazer. 
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No Brasil, pelos idos de mil oitocentos e sessenta e tantos, Castro 
Alves proclamava em sua exortação às senhoras baianas: "sois filhas 
desta magnífica terra da América-pátria das utopias, região criada 
para a realização de todos os sonhos de liberdade, de tcda extinção 
de preconceitos, de toda conquista moral. A Terra que realizou a 
emancipação dos homens, há de realizar a emancipação da mulher. 
A Terra que fez o sufrágio universal, não tem direitc· de recusar o 
voto da metade da América ... " 

Realmente, em 1932, a mulher conquistaria o direito de voto e, 
em 1962, a 27 de agosto, pela Lei n.O 4 .121, seria retirada do art. 6.0 

do Código Civil, em que, ao lado dos maiores de 16 e menores de 21 
anos, dos pródigos e dos silvícolas, figurava como incapaz, relativa-
mente, a certos atos ou à maneira de os exercer. 

Além dessa lei, outras se sucederam concernentes aos direitos da 
mulher. Caminha ela, indiscutivelmente, a cada momento, para sua 
emancipação. 

A emancipação da mulher ... Como atingi-la? Como conquistá-la? 

Só há um caminho. Inexiste outro. O caminho da educação e da 
cultura, cami:cho que a levará à consciência de seus valores e a 
tomará apta para o trabalho produtivo. O aprimoramento má,Umo 
da potencialidade máxima, que é a inteligência, nivelará, natural-
mente, os seres, no que devam ser nivelados, e manterá diferente, o 
que diferente deve permanecer. 

A mulher não pretende, em absoluto, assumir a masculinidade 
do homem, tampouco ambiciona a ele sobrepor-se. Idealiza, simples-
mente, realizar-se, atuar dentro das condições que aos homens são 
oferecidas, pois só dessa maneira poderá afirmar-se. 

Muita discriminação contra a mulher é perpetrada, sem que se 
tenha consciência de sua extensão, e isso não acontece só no Brasil. 
"Focalizemos a que se processa no meio esportivo. Partamos do es-
porte através do qual um!J. mulher- Maria Esther Bueno traria cen-
tenas de títulos internacionais para o Brasil, inclusive por três vezes, 
a de "Campeã do Mundo" no Tênis, esporte praticado por homens e 
mulheres. 

No momento em que falo a V. Ex.a por exemplo, ocorre, em 
Londres, os preparativos para a comemoração do centenário de 
WIMBLEDON, campeonato internacional de Tênis. Pois bem, já foi 
anunciado que ao titular da chave masculina caberão 15.000 libras, 
enquanto à titular da chave feminina restarão 13.500 libras, assim 
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mesmo porque as mulheres fizeram greve, em revide à disparidade 
reinante. 

No ano de 1972, ao Campeão de Wimbledon cabiam 5.000 libras, 
e à Campeã do mesmo, 2.400 libras, menos da metade. 

Há uns seis ou sete anos, através da coluna esportiva que man-
tivemos no Correio da l\lanhã e em O Jornal, aderimos à campanha 
mundial iniciada ncs Estados Unidos, por Rosemary Casais. Pleiteava 
ela a paridade dos prêmios esportivos, masculino e feminino, num 
me<:mo tipo de prova. 

Sua voz surtiu algum efeito, embora não atingisse o desejado. 

Transportemos o fenômeno para o Brasil. Pedimos licença para 
continuar a abordar o Tênis, esporte cujos escaninhos conhecemos. 
Nos.sos campeonatos, em geral, não premiam em dinheiro. Somos 
pobres. São conferidos troféus aos vencedores. Pois bem, em quase 
quarenta anos de vida esportiva, jamais teremos visto coincidir o 
prêmio feminino com o prêmio masculino. 

Se houver um campeonato, seja da cidade, estadual ou nacional, 
ao titular masculino será oferecida uma taça de primeira grandeza, a 
maior, a mais bela. Quanto à .taça reservada à titular feminina, será 
ela um arremedo da que couber ao titular masculino. Nas poucas 
vezes em que aconteceu prêmio em dinheiro, o agraciado foi o homem, 
nunca a mulher. 

Eis o reflexo de uma abominável realidade, contra a qual apenas 
alguns pouccs, até hoje, se insurgiram. 

Argumenta-se que "os homens conseguem maior público" ... 

Cama o garantem? Isso já foi realmente precisado? A nós e a 
todos perguntamos. 

Dentro da discriminação reinante, o resultado tem de ser o que 
aí está, não pode ser outro. 

Sejam dados às mulheres as mesmas oportunidades de que go-
zam os homens, e elas mostrarão seu real valor. 

Falamos de fatos que acontecem não só no Brasil, como nos 
outros países. Abordemos, agora, o que constitui "particularidade" do 
Brasil, isto é, proibição imposta às mulheres na prática do esporte. 

o Decreto-lei n.0 3 .199, de 14 de abril de 1941, estabelece as 
bases da organização dos desportos em todo País. Em seu art. 54, 
capítulo IX, expressa: "As mulheres não se permitirá a prática de 
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desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo 
para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as neces-
sárias instruções às entidades esportivas do País." 

O referido Conselho, no uso de suas atribuições, e em cumpri-
mento à determinação contida no citado art. 54, delibera, a 2 de 
agosto de 1965, Deliberação n.0 7, que às mulheres, item 2, "não é 
permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol 
de salão, futebol de praia, pólo aquático, rugby, halterofilismo e 
base-ball, e que, ítem 4, "no caso de desporto que não seja dirigido 
por entidade internacional, a dirigente no Brasil deverá solicitar 
ao C. N. D. a devida autorização para que possa ser praticado por 
mulheres". 

Em recente Congresso de Medicina Esportiva, mais uma vez foi 
defendida a tese de que o futebol é prejudicial à mulher em razào 
de sua constituição física. Seus joelhos são frágeis ... 

É nobre que os legisladores e os dirigentes se preocupem com a 
mulher e queiram protegê-la. Tais cuidados não deixam de ser uma 
discriminação contra o homem, que fica entregue à própria sorte. 
Certos esportes por ele livremente praticados podem ocasionar-lhe 
lesões cerebrais irreversíveis. No entanto ... 

Não seria mais certo conferir à mulher o direito de escolher, 
livre manifestação de vontade? 

Em razão de sua natureza, exclusões ocorreriam, naturalmente, 
e ficaria ela, como, hoje, se diz, na sua. 

As mencionadas discriminações somam-se outras, haja vista 
não contarem as Confederações, Federações ou Ligas esportivas com 
mulheres em cargos de direção. O próprio Conselho Nacional de 
Desportos, uma única vez, teve a integrá-lo uma mulher, e mulher 
que muito o honrou: Maria Lenk. 

Ao assistir ao espetáculo da discriminação no meio esportivo, 
pomo-nos a analisar tal fenêmeno na vida política, na vida profis-
sional, na área administrativa, no setor executivo, nos múltiplos 
campos da atividade humana, e não temos dificuldade em concluir 
que, na competição maior que é a vida, embora diferentes as lides, 
não diferentes são as discrepâncias que eclodem a cada momento. 

Considerando o motivo que hoje nos reúne: urge que a mulher, 
nessa grande batalha, tenha igual oportunidade de desenvolver e 
de aprimorar aptidões, a fim de que caminhe lado a lado com o ho-
mem, de mãos dadas e sorríso igual, como dois seres que se comple-
tam. 
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O ponto de partida tem de ser o planejamento familiar, para 
que a mulher possa ser mãe, mestra e colaboradora, planejamento 
de que devem conctar saletas de amamentação, berçários, jardins 
C:e infância, escolas maternais, creches, ginásios, universidades, pois, 
:::ó assim, o ideal poderá ser atingido. 

Com o trabalho produtivo e a seiva do saber, a mulher há de 
se alimentar e alimentar os filhos, filhos que, integrando a famí-
lia, virão a constituir a Nação: Nação que se tornará Estado, que a 
outros se unirá para a Comunhão Universal, para a mesma busca 
do Bem Comum, da Harmonia e da Paz. 
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REGINA COELHO 





A maior prova de que realmente existe discriminação contra a 
mulher no Brasil, é a existência d·esta Comissão de estudos a res-
peito da situação da mulher. Concordo com J'uliet Mitchell quando 
diz que a revolução da mulher é a revolução mais longa da história, 
mas somente agora, quando conseguirmos discutir o assunto em de-
talhes, é que poderemos chegar às causas e soluções. 

O papel da mulher tem mudado através dos tempos, quer em 
relação aos diferentes estágios de desenvolvimento da sociedade, quer 
motivado por causas não provocadas por ela, (como a guerra, por 
exemplo) quer por descobertas científicas como os anticoncepcionais. 
Mas, mesmo que estes agentes tenham influenciado a estrutura 
psicológica da mulher, modificado seu relacionamento com o mundo, 
(visto aqui como o meio social), não chegam a representar uma 
mudança completa, já que na medida em que deixam de atuar, ela 
é condicionada a voltar a seu papel tradicional imposto pela socie-
dade, ou seja, de mãe e esposa. 

Não existe nenhuma espécie de emancipação sem liberdade eco-
nômica. Para entendermos o por quê d·a discriminação é necessário 
em primeiro lugar discutirmos a respeito da relação existente entre 
os meios de produção, a mulher e seu trabalho. 

Todos os mitos criados a respeito da mulher e de sua passiVI-
dade, fragilidade, incapacidade de trabalho e luta, são demolidos 
quando se sabe que ao ser solicitada, ela é capaz de responder ao 
chamado e bem. Quando solicitada, friso, pois esta é uma das ca-
racterísticas principais entre o trabalho da mulher e do homem, e 
uma das razões básicas para explicar a discriminação: ele é criado 
desde a mais tenra idade para participar do processo social, para 
lutar, para trabalhar. Ela é criada para casar, como se o casamento 
fosse uma profissão. (Aliás, muitos e muitas ainda acham que só ser 
mulher já é uma profissão ... ) . 

Quando entra no mercado, via d·e regra seu trabalho é conside-
rado inferior pelo próprio contexto familiar, e até por ela mesma. 
Muitas vezes, quando cessam os motivos que a levaram a procurar 
uma athidade remunerada - seja para ajudar no orçamento do-
méstico, por motivo de doença do homem ou proporcionar melhor 
educação aos filhos, volta a ocupar apenas suas funções de mulher. 
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Esta razão também explica, em parte, por que as mulheres ocupam 
posições subalternas. Ocorre, também, que no caso de uma crise de 
desemprego, as primeiras a serem despedidas são elas, o que não dei-
xa de ser uma injustiça, pois muitas são arrimo de família, outras 
são solteiras ou viúvas e responsáveis por sua própria sobrevivência. 

Procurei enfocar aqui o problema da mulher de classe média 
urbana, porque me parece que a situação da mulher do interior, do 
campo e das bóias-frias é semelhante à do homem, no nível mais 
primário de condições de vida, sendo ambos resultantes da falta de 
recursos do melo. Mas não quero deixar de assinalar que até o tra-
balhador menos categorizado, o mais dominado entre os dominados, 
o que se costuma chamar em jargão sociológico do lumpem do prole-
tariado, até este homem tem uma mulher abaixo dele para subjugar. 
E entre todas as pessoas que possuem condições humanas miserá-
veis não há nenhuma em nível mais baixo de dignidade de vida, 
do que esta mulher, com filhos para criar, sem nenhuma especifica-
ção profissional, abandonada muitas vezes por este homem que emi-
gra a fim de procurar melhores oportunidades. Não me perguntem 
como, mas ela consegue, ainda que a mortalidade infantil alcance 
um índice desolador nesta faixa da população. 

A MULHER DA CLASSE MÉDIA 

Muito mais para equilibrar o orçamento doméstico do que para 
buscar alguma espécie de realização, a mulher da classe média que 
vive nas grandes cidades, entra no mercado procurando ainda pro-
fissões que lhe são condicionadas pela sociedade, tais como enfer-
meiras, secretarias, (diversos pad-rões, desde as célebres recepcionis-
tas às executivas de alto nível), professoras, funcionárias públicas, 
etc. As proletárias ingressam nas grandes fábricas e fazem parte da 
linha de produção ou de ínfimos sen·iços burocráticos. Estas rara-
mente se sindicalizam e participam da comunidade em que vivem: a 
maioria tem pressa em vo!tar para casa imediatamente após o expe-
diente, a fim de completar seus afazeres domésticos. Esta dupla jor-
nada de trabalho é uma barra pesada para a mulher. Mesmo quando 
ela busca o meio-expediente para tentar equilibrar sua vida dupla 
de profissional e de doméstica. - daí o grande número de mulheres 
ingressarem no serviço público - têm diversas obrigações a cumprir 
em casa. Por outro lado, a sanção que sofrem por parte do homem por 
tentar participar da coletividade, quer em termos de horários, reu-
niões, quer em termos de assistência aos filhos, faz com que o senti-
mento de culpa a domine, impedindo-a de prosseguir. Aliás, a mu-
lher é a rainha do complexo de culpa, este é um sentimento ontoló-
gico advindo, talvez, dos tempos do Paraíso quando Eva comeu a 
maçã ... 
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A mística criada em torno da mulher, e dos papéis que ela deve 
cumprir, muito mais biológicos do que sociais, e até reais, impuseram-
lhe um destino, como se a biologia, o fato de possuir um útero e 
ovários fossem um destino em si mesmo. Betty Friedan defendeu num 
livro célebre sobre a mística feminina, que biologia não é um des-
tino, como pretendem. Hoje, principalmente com os anticoncepcionais, 
com a abolição de tabus em torno da virgind-ade e da procriação, 
com as discussões em torno do símbolo fálico criado por Freud, (que 
chegou a dizer que a mulher era um ser amputado por não possuir 
um pênis) metade destes tabus, repito, nos centros urbanos, estão 
em vias de desaparecimento. O homem, a sociedade, não sabem agir 
em relação a esta nova mu~her que surge, e nem ela, muitas vezes 
sabe como agir em relação à sociedade, às pressões e ao próprio 
homem. TalYez por esta razão os desencontros entre os casais sejam 
tão freqüentes em nossos dias. 

A maternidade, imposta como um fim, é debatid-a em vários ní-
veis: não se pode obrigar uma pessoa a desistir de toda a sua vida 
- digamos uns 50 ou 60 anos, que é o tempo de vida médio da mu-
lher que, dizem, viver mais do que o homem, somente pelo fato de 
que um dia ela deve ter filhos ou não. Exemplo triste ocorre princi-
palmente entre a classe média abastada: o homem e a mulher deste 
nível consid·eram status a ociosidade da mulher, o que a impede de 
procurar um trabalho. Então, quando o homem alcança o máximo de 
sua capacidade de trabalho, por volta dos 50 anos, os filhos cresceram 
e seguem seus caminhos, a mulher enfrenta a menopausa, bastante 
diferente da andropausa do homem, quando se sente inútil, rejeitada 
pelo sistema, pela família, e às vezes até pelo homem a quem dedicou 
sua vida. Não se pode cobrar tanto de uma pessoa através de sua 
biologia, ou seja, da maternidade. 

Na socied-ade industrial em que vivemos, cujos valores são dia-
metralmente opostos MS anteriores, o papel da mulher dona-de-casa 
diminui de importância: se antes ela era a responsável pela admi-
nistração de uma casa, onde se fazia de tudo dentro de casa, hoje, 
os eletrodomésticos, as tão decantadas facilidades da vida moderna 
lainda que acessíveis a uma pequena fatia da classe média), o in-
gresso dos filhos nas escolas às vezes, antes dos quatro anos, etc. e 
etc. fazem com que ela se sinta marginalizada como pessoa desde 
cedo, e como mão-de-obra inativa logo depois. 

As mulheres mais jovens enfrentam uma dura realidade: lan-
çadas no mercado por motivos diversos têm o condicionamento do 
casamento, quando solteiras, e quando casadas, sem condições de 
exercer plenamente suas funções, perdem-se na ambivalência dos 
seus sentimentos. As mais conhecidas discriminações como aparência 

173 



física e idade entram em jogo. (É estranho como a idade da mulher-
sua experiência - ao contrário do homem, diminui sua cotação na 
bolsa de valores do mercado). Normalmente se ela não tiver nenhuma 
especialização tem que se submeter a diversas injunções e aceitar sa-
lários ainda mais baixos do que um homem na mesma situação, isto 
é, sem qualificação. Por outro lado, e isto chega até a ser engraçado, 
há mulheres que aliando uma competência executiva a um físico 
agradável, são preteridas em postos de comando e decisão, justamen-
te por isto, por seu aspecto físico, pois comprometeriam a imagem 
do chefe, do patrão, enfim, ao ter que comparecer com ele, a fim de 
assessorá-lo, em acontecimentos cívicos, viagens, etc. 

Como a lei proíbe a discriminação dos sexos, as empresas e até 
alguns órgãos públicos, usam dos mais diversos subterfúgios para 
não assumir a discriminação. Eu poderia citar aqui inúmeros casos, 
mas vou me ater a um deles, contado dias atrás por uma eficiente 
assessora de relações públicas. Tentando concorrer a uma vaga numa 
firma importantíssima no Rio de Janeiro, enviou seu curriculum 
vitae, tomando imenso cuidado para não se identificar como mulher, 
já que talv-ez por esta razão não fosse nem lido. Colocou suas iniciais 
e seu sobrenome e usou da fórmula de nasceu em ... formou-se em ... 
etc. Entre 53 candidatos escolheram seu curriculum. Recebeu um te-
legrama endereçado ao dr. fulano e ao se apresentar notou o desa-
pontamento da comissão. Não conseguiu o posto, e ao desejar saber 
qual o motivo, foi lhe dito um tanto constrangidamente que pela 
proximidade diária deste tipo de assessor manter com o chefão, a 
esposa havia proibido o ingresso de mulheres no cargo ... 

Também os meios de comunicação, mais especificamente a tele-
visão nas duas últimas décadas são responsáveis por diversas discri-
minações e pelo uso de uma imagem distorcida da mulher, interferin-
do diariamente no comportamento das massas e da família. Através 
dos comerciais estimula uma rivalidade estúpida e mesquinha, tipo 
"a vizinha está com inveja da minha cozinha" "da minha nova má-
quina de lavar", ou apresentando a imagem de uma mulher envolta 
em longos de sede preparando um bolo para o lanche da família, que 
parece sempre estar de féria.s coletivas. As crianças, que têm na 
televisão uma babá biônica, para usar um termo muito em voga, 
comparam o modelo do vídeo com o mod·elo da mãe, que geralmente 
está trabalhando e não se encontram. A televisão, como tem sido 
largamente denunciado nos últimos dias através da imprensa, é um 
dos agentes mais deformadores das no•·as gerações, Por outro lado, 
o nível dos comerciais explorando a imagem da mulher, alcança um 
limite insuportável, mesmo para quem não possua a menor conscien-
tização: a Caixa Econômica Federal apresentou em out-doors nas 
ruas do Rio, tempos atrás, um anúncio da Loteria. Em um enorme 
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cartaz aparecia um homem de meia idade, gordo, careca, sozinho e 
triste. Ao lado, com os dizeres de que havia ganho o prêmio máximo, 
ele aparecia cercado de mulheres jovens, lindas, que lhe faziam ca-
rinho. Pergunto: é chamar a mulher de quê? 

Em segundo lugar, a exploração do corpo da mulher parece que 
vende o produto de todos os anúncios, d-esde a praia mais distante do 
nordeste - e este também é um folheto oficial - às estações hidro-
minerais, caçadas no interior. Sempre de tanga, de costas, até o seu 
rosto virou um detalhe dispensável para este tipo de propaganda. Há 
um anúncio de fogão, como todos já devem ter visto, onde aparecem 
duas mulheres, uma como objeto preterido, por ser a esposa, gasta, 
como o fogão velho, outra como objeto desejado, novo, e ela também 
jovem e lind-a. Idem para os anúncios de detergentes, (com a irritante 
rivalidade da comprovação do branco entre as vizinhas parecendo 
que mu~her só vive para isto). Os anúncios de cigarro são o máximo 
do machismo: num deles a mocinha deixa o seu acompanhante 
idoso para seguir o mocinho bonito que fuma outra marca. As re-
vistas especializadas em assunto mulher - geralmente dirigidas por 
homens - são um caso aparte. Se alguém se interessar em folheá-las, 
ficará absolutamente surpreso com os títulos das matérias: "Como 
prender seu homem na cama" é· um dos títulos preferidos, mas tem 
cutros: "Como dizer eu te amo cem vezes por dia ... " (sic), "A melhor 
maneira de aproveitar os vestidos do ano passado" e testes "Você se 
considera sexy?" etc. 

Por outro lado, raríssimas mulheres ascendem a postos de dire-
ção, poucas possuem o poder de decisão editorial e as que conseguiram 
alcançar posto de editoras, são ainda dentro da área do feminino 
propriamente dito, do ensino, ou de assuntos cultuni.is, artísticos, 
psicológicos, enfim, das ciências humanas. Explica-se que a sobrecar-
ga de potencial masculino nas outras áreas, tidas e havidas como 
técnicas, científicas, matemáticas e políticas, dificultam ainda mais 
a entrada do contigente feminino, vale dizer, da visão da mulher, tor-
nando o fato raríssimo. 

Ao mesmo tempo que o consumo e a sociedad-e competitiva criam 
uma imagem desta mulher através dos comerciais, impulsionam tam-
bém a mulher ao trabalho, a produzir, com o fim de ganhar mais, 
consumir mais, para comprar mais, para possuir cada vez mais, 
para alcançar status cada vez mais, o que não deixa de ser uma 
decorrência do próprio capitalismo. As informações que lhe trazem 
afirmam que o mundo roda de um modo gigantesco lá fora, e que 
aquela mulher enquadrada entre as paredes de sua casa ou aparta-
mento, nos bairros, nos subúrbios e nas periferias das cidades com os 
célebres problemas cri-cri, não estã participando desta "nova reali-
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dade", é um peso morto. O círculo se fecha quando ela resolve en-
frentar o trabalho, o mundo, a sociedade competitiva, o trânsito, a 
condução, os filhos, o marido, o chefe, os companheiros, a vida, en-
fim, até então um direito do homem. Seus objetivos não são a busca 
de uma realização ou de uma carreira, ainda que para a mulher de 
classe média, ter um emprego significa muito mais do que receber 
um salário, embora isso nem sempre se eleve ao nível da consciência. 
Ter um emprego significa uma espécie de segurança, a fuga da 
rotina e dos atritos familiares também, mesmo que ela considere seu 
trabalho e o produto dele, uma espécie de adendo ao orçamento 
doméstico, um dinheiro de segunda classe. Diz Helieth Saffioti que o 
paradoxo é que qualquer hierarquização das funções femininas nas 
sociedades capitalistas, reforça a dificuldade de integração d-a mulher 
na sociedade. E, no entanto, assinala, parece ser esta a única via de 
integração social do elemento feminino sob o capitalismo. 

Para se conseguir acabar com a discriminação é necessário que 
a sociedade se empenhe na eliminação de uma mentalidade habitua-
da a promover a inferiorização, de fato, da mulher. A autora citada, 
em "Mulher na sociedade de classes, mito e realidade" diz que esta 
tarefa não é traba~ho de uma geração, mas de várias, e em parte, 
resulta da homogeneização do grau de desenvolvimento econômico e 
sócio-cultural já atingido nos grandes centros urbanos. "Por esta 
razão as reivindicações femininas variam de ritmo e de nível, de 
acordo com o desenvolvimento dos processos. 

As reivindicações em torno de creches, métodos anticoncepcio-
nais, do aborto, do divórcio, de oportunidades iguais e de salários 
iguais, tornam-se campanhas sem eco se não forem acompanhadas de 
um direito de fato em vez de teórico, exigem mudanças na estrutura 
familiar e nas avaliações sociais de que a mulher é alvo em compara-
ção com o homem. 

CONCLUSõES 

Alguns estudiosos do comportamento da mulher, entre eles Juliet 
Mitchell, acreditam que um novo tipo de família surgirá nas socie-
dades de c'asses, quando não mais tiverem vigência certos precon-
ceitos. Nesta linha de raciocínio, a família estaria progressivamente 
se tornando compatível com o sistema capitalista de produção, ou 
em outros termos, transformando-se de modo a permitir a institu-
cionalização do trabalho da mulher fora do lar. 

Ora, se a função biológica da maternidade levou as mulheres até 
bem pouco tempo atrás a funções específicas, como é opinião da 
autora inglesa, tais como a maternidade, a família, a ausência de 
produção e da v-ida pública e a desigualdade sexual, ainda que lhe 
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conferissem uma certa dignidade, os anticoncepcionais e toda esta 
metade do Século XX são um marco definitivo neste processo de li-
bertação. A maternidade é uma escolha e não uma imposição. A 
virgindade, preservada como um código de honra e d-e moral, (uma 
espécie de garantia que as famílias ofereciam ao candidato, ao pro-
prietário da jovem), assume outra conotação. O medo de engravidar, 
que se refletia no homem por ter que assumir às vezes uma paterni-
dade indesejável, também desaparece. Os anticoncepcionais disso-
ciam a experiência sexual da reprodutiva, que foi e ainda é em muitos 
meios, a base de toda a ideologia burguesa contemporânea. 

Se a mulher deixou de ser um desafio para o homem em termos 
de sexo, para se tornar sua companheira, e não sua dependente ou 
inferior, ela passa a ser um desafio em termos de ser humano e aqui 
não vai nenhuma defesa à liberdade sexual anárquica nem à promis-
cuidade. Se ser homem, se ser macho, significava possuir domínio 
sobre a mulher como uma propriedade privada, romantizado pela 
proteção, (um dos argumentos mais usados para imped-ir a mulher 
de chegar à independência econômica e aos meios de produção), 
através da educação e reeducação mútuas, das leis, da queda de prt-
vilégios, do acesso ao mercado do trabalho, através da independência 
de fato e de direito, como um verdadeiro ser humano, a mulher 
ocupará um lugar ao lado do hÓmem como sua parceira na luta por 
uma sociedade mais livre, sem distinções de classe, sem mitos, sem 
preconceitos de parte a parte, sem um dominador e sem uma domi-
nada. Alguns poucos homens já compreenderam a revolução das mu-
lheres, outros, infelizmente a maioria, esforça-se para permanecer 
no papel de tiranos, cultuando um passado como classe que detém o 
Poder, tanto da economia como do d-ireito à vida. 

Muitos responsáveis pelos veículos de comunicação de massa, 
não só aqui como em todo o mundo, dão ênfase a acontecimentos 
ridículos e sem expressão, a fim de esvaziar o movimento, como 
aconteceu com a queima de sutiãs nos Estados Unidos, ou infelizes 
agremiações do chamado gay power. Pouca ou nenhuma divulgação 
se dá a movimentos como os das mulheres operárias nas cercanias 
de São Pau:o, que organizaram um sistema dentro de um núcleo ha-
bitacional, colocand-o mulheres que não trabalhavam fora, como a 
segunda mãe de seus filhos, já que não possuíam creches onde dei-
xá-los. Todos sabem que a lei obriga a uma empresa com mais de 30 
funcionárias a possuir uma creche: pouquíssimas cumprem esta exi-
gência e usam de subterfúgios para justificar o não cumprimento da 
medida, obrigando as funcionárias a assinarem um documento, na 
hora do contrato de trabalho, em que não desejam a estes serviços. 
Do contrário, não são aceitas. Como também foi proibido pela Cen-
sura, um número inteiro do Semanário Movimento, a respeito da si-
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tuação da mulher em todo o Brasil, constando de um esforço jorna-
lístico de 82 profissionais, fornecendo um quadro do que é a vida 
do País, através dos depoimentos de sua população mais sofrtda, as 
mulheres. E, segundo carta aberta publicada em outro semanário 
que recebe também pouquíssima divulgação - o Brasil Mulher -
tentaram mostrar às autoridades a importância do trabalho, e a 
extraordinária energia que o País desperdiça por manter, na prática, 
82 por cento da força do trabalho feminina em tarefas que a econo-
mia considera improdutivas: dos 6,2 milhões de mulheres considera-
das economicamente ativas, 2 milhões são empregadas domésticas e 
um milhão são trabalhadoras de enxada. 

Finalizando, acredito que a oportunidade que agora nos é dada 
de relatar perante esta Comissão a discriminação da mulher, aler-
tará os senhores para o papel que a mulher pretende na sociedade 
contemporânea, por se acreditar um ser humano apto a participar 
do processo, a desempenhar suas funções, como mãe, como mulher e 
como profissional, por lutar, acima de tudo, por seus direitos ao 
trabalho e às condições conseqüentes. E, mais do que isso, a revolução 
das mulheres - a mais longa da história dos povos e das nações -
trará à humanidade um novo estágio de desenvolvimento, uma modi-
ficação nas estruturas, na família, no relacionamento com os filhos, 
enfim, na sociedade e no mundo. A libertação da mulher e sua luta 
significam também a libertação do homem e sua luta por melhores 
condições de vida. 
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ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ 





Senhor Presidente, Senhores Senadores, Senhores Deputados, 
Senhoras e Senhores: 

I - Inicialmente quero agradecer aos membros desta Comis-
são Parlamentar de Inquérito, em especial ao seu ilustre Presidente, 
senador Gilvan Rocha, o me haverem convocado para dar opinião 
sobre assunto de tamanha relevância como seja o da situação jurí-
dica e social da mulher em nosso País. A alta distinção que me con-
ferem tem ainda maior significado se considerarmos que meu nome 
foi retirado de um rol em que figuram várias personalidades alta-
mente prestigiosas no mundo feminino brasileiro, vitoriosas no cam-
po de suas especialidades e, por isso mesmo, em condições de opinar, 
objetiva e desapaixonadamente, sobre o problema da permanência 
ou não, em nossas estruturas, de preconceituosas discriminações 
contra suas companheiras de sexo. 

II - Apesar de se ter como proverbial a loquacidade feminina, 
não é tão certo assim, senhores senadores, que as mulheres gostem 
de falar sobre si mesmas. 

"As verdadeiras mulheres são silenciosas e amam o silêncio", 
diz Ruth Schaumann. E Gertrude Von Le Fort em "La Femmne 
Éternelle" afirma: "Cada vez que se ouve com atenção o coro dos 
séculos é a voz do homem que escutamos. A não ser com raras exce-
ções, só se percebe a presença da mulher pela plenitude do silêncio 
que acompanha e sustenta os cantos masculinos". 

A própria Simone de Beauvoir, prefaciando seu livro "Le deuxiê-
me Sexe", confessa: "Durante muito tempo hesitei em escrever um 
livro sobre a mulher. O assunto é irritante, sobretudo para uma mu-
lher". Essa irritação da conhecida intelectual francesa, oriunda de 
uma concepção a meu ver distorcida do feminino, leva-a a assegu-
rar que o grande problema da mulher não está nela própria, mas no 
homem. E observa com uma ironia verdadeiramente gaulesa: "Assim 
como na América não existe um problema negro mas um problema 
branco; assim como o anti-semitismo não é um problema dos judeus 
mas nosso; assim também o problema da mulher sempre foi um 
problema do homem". Em outras palavras: é por ser o homem como 
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é, incapaz de compreender a mulher e aceitá-la como sua igual, 
que se cria o problema feminino, não por outra qualquer razão. 

III - De minha parte é com alegria e descontração que falo, 
sempre que me é dada a oportunidade, não de mim mas sobre nós, 
mulheres. Pois representando como representamos a metade do mun-
do, não me parece natural que nos mantenhamos em silêncio quando 
há tanta coisa a dizer à outra metade sobre o que somos, na reali-
dade: como pensamos, como sentimos, como nos decidimos, como 
agimos, de que nos sentimos capazes, que metas visamos, que ambi-
ções agazalhamos, que sonhos acalentamos, que frustrações sofre-
mos por ni:.o sermos em muitos casos compreendidas e por sermos 
em muitos outros injustiçadas. Procuro entretanto fazê-lo dentro 
de uma linha de absoluta serenidade, evitando o passionalismo e, 
mais do que isso, a veemência de certos pronunciamentos que mais 
prejudicam do que beneficiam a causa da mulher. Pois como bem 
observou uma das mais admiráveis analistas da alma feminina 
que foi Edith Stein, assistente de Husserl na universidade de Fri-
burgo, judia convertida ao cristianismo, perseguid-a pela Gestapo 
e morta nos campos de Auschwitz em 1942, a forma violenta e obses-
siva com que certas mulheres combatem o homem e lhe disputam as 
posições demonstra que elas continuam a considerá-lo seu superior, 
mantêm-se a ele agrilhoadas por cadeias que se conservam íntegras 
apesar de tudo, apesar delas próprias e dos seus protestos de eman-
cipação (La Femme et sa Destinée). 

Durante muitos anos foi a mulher o tema principal de minhas 
reflexões, trabalhos e pronunciamentos, conforme confessei em con-
ferência feita ainda em 1955 na Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo, versando o tema - "Papel da Mulher no Com-
bate à Prostituição": 
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"Com efeito, pouca coisa tenho feito até hoje além de 
cuidar de assuntos relativos à mulher, estimular talvez nessa 
tarefa pelo impulso inconsciente que leva cada ser a melhar 
se conhecer a si próprio buscando-se nos entes que se lhe 
assemelham e que, pela comunidade de natureza, compõem 
sua verdadeira família espiritual. 

Há dias, procedendo a um exame contábil no ativo e pas-
sivo de minha vida - balanço que se faz cada vez mais 
necessário à medida que os anos correm e que se avisinha, 
suave mas implacavelmente, a data designada para a presta-
ção de contas - verifiquei, não sem uma certa surpresa, que 
meus trabalhos e preocupações têm girado, quase exclusiva-
mente, em torno de problemas femininos. Os próprios títulos 



das palestras e conferências que venho pronunciando aqui e 
ali, onde quer que me chamem pessoas amigas e amáveis 
interessadas em me ouvir, refletem esse pronunciado tropismo 
do meu .cérebro e da minha sensibilidade: "Uma Oração à.s 
Moças" - "Atribuições de uma Policia Feminina" - "A Pros-
tituição, Forma Remanescente de Escravatura Feminina" -
"A Mulher e a Prevenção da Criminalidade" - "Regulamenta-
ção do Trabalho Feminino" - "Posição da Mulher Perante 
a Lei Penal Brasileira" - além de outros trabalhos, todos eles 
versando esse tema de inesgotável riqueza que é a Mulher. 

Assim, é sempre ela, a eterna Eva, que me prende por 
inteiro a atenção e a capacidade de trabalho, absorvendo-me 
ao ponto de me tornar difíceis as incursões por outras terras 
e outros mares alheios à órbita de sua competência." 

Essa dedicação quase exc:usiva à causa feminina durou até 
o dia em que, após longa campanha de âmbito nacional em que me 
orgulho de haver tomad-o parte ativa, chegamos à edição da Lei 
n. 0 4.121, de 27 de agosto de 1962, dispondo sobre o Estatuto Civil da 
Mulher Casada e eliminando as mais graves e odiosas restrições que 
àquela eram impostas pelo Código de 1916. 

Depois dessa vitória de grande significação, entendi que pouco 
ou quase nada mais haveria a fazer, no plano estritamente jurídico, 
em nosso favor. E fui insensivelmente deslizando para a área da 
educação, seduzida certamente pela riqueza e beleza de sua proble-
mática mas, também, trabalhada pela convicção de que só pela via 
educacional chegaríamos a dar efetividade àqueles direitos que vi-
nham de ser proclamados; só pela educação - da mulher e do ho-
mem- conseguiríamos fazer com que a primeira exercesse plenamente 
os direitos de que se tornara titular. E compenetrei-me de que 
urgia modil'icar já agora os fatos que se haviam colocado em visível 
atraso relativamente à legislação. Era preciso formar a nova mulher, 
capaz de usufruir aqueles direitos e, fortalecendo-se. lutar por ou-
tros porventura necessários ao seu pleno desenvolvimento. 

IV - O feminismo que professo está, pois, inteiramente fora da 
linha que inspirou sua primeira fase, a do sufragismo, em que as 
mulheres procuravam afirmar-se opondo-se ao homem, combaten-
do-o, responsabilizando-os por todas as suas frustrações, tentando 
demonstra-lhes que em tudo e por tudo seriam suas iguais, capazes 
de com ele competir em todos os sentidos. Mesmo porque o impor-
tante, a meu ver, não é tanto provar que a mulher seja capaz de 
fazer tudo o que o homem faz, de desempenhar quaisquer ativida-
des que até agora lhe hajam sido reservadas. Mas, sim, identificar 
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que coisas ela pode - dentro da linha de sua natureza específica-
- fazer tão bem ou melhor do que o homem; que papéis está apta 
-sem contrariar essa mesma natureza- a desempenhar de manei-
ra tão ou mais eficiente que a dele. Pois em rigor ela é capaz de 
fazer praticamente tudo o que o homem faz, ainda que tenha de 
violentar as estruturas básicas do seu ser, de contrariar aquilo que 
Bergon diz ser "a curva da sua alma". Mas será esse o destino que 
se pretende impor a uma mulher? Incentivá-Ia - a pretexto de 
que, por outra forma, estaria concordando com as discriminações 
- a percorrer os ásperos caminhos da vida calçada com sapatos 
alheios, os pés cada vez mais doloridos e deformados à medida que 
se multiplicam os passos dados em direção à meta ambicionada? 

É claro que a mulher deve ser convocada para dar a sua auto-
rizada palavra nesse processo de identificação das coisas que possa 
fazer, dos papéis que lhe cumpra desempenhar. E o erro dos "mas-
culinistas" (chamemos assim os que representam o oposto das fe-
ministas enragées) está precisamente em pretenderem eles, sem 
ouvir a mulher, apontar qual seja o lugar que lhe esteja reservado 
neste mundo de Deus, partindo - e é esse o seu pecado mais grave 
- do pressuposto de que aí onde esteja o homem não deverá se 
encontrar a mulher. Como se não houvesse um grande número de 
atividades que possam ser indiferentemente praticadas por um ou 
por outro. E mais, como se não existissem, mesmo naquelas tarefas 
tidas até agora como "próprias do homem", especialidades que re-
clamam, que exigem a presença feminina, por ser a mulher- mais 
que o homem - quem represente as melhores condições pessoais 
requeridas para o seu desempenho. E ao formular esta última hipó-
tese tenho em mente as médicas especializadas em ginecologia e 
pediatria; as engenheiras e arquitetas que se voltaram para o ramo 
das construções residenciais; as advogadas, as promotoras e as ma-
gistradas particularmente hábeis no conduzir questões de família; 
as policiais encarregadas dos casos que envolvam interesses de mu-
lheres e menores; as ministras e Secretárias de Estado às quais, 
recentemente, se confiaram em outros países as pastas da Educação, 
da Cultura, da Saúde, do Trabalho, dos Assuntos Femininos, da Habi-
tação. E assim por diante, numa rica amostragem demonstrativa 
de que em todos os setores em que se desdobra a humana atividade 
existem, via de regra, segmentos onde a mulher pode operar com 
pleno êxito, sem se prejudicar, antes beneficiandQ-se a si e à comuni-
dade. O que não a impede - tais sejam os Eeus dotes, os seus 
pendores vocacionais, as suas habilidades - de ir além desses seg-
mentos tidos como convencionais para penetrar em outros de maior 
abrangência, dedicando-se a especialidades até agora consideradas 
tipicamente masculinas. Nem de chegar, em alguns casos extremos, 
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a fazer - e bem - aquilo que só alguns homens excepcionais têm 
conseguido realizar, como é o caso de uma Golda Meyer ou de uma 
Jndira Gandhi, para nos referirmos apenas às contemporâneas nos-
sas, que a história é rica de figuras femininas que, como elas, ultra-
passam o teto da comum condição humana. 

V - Meu credo feminino se reduz, assim, a umas poucas pro-
posições muito simples que vou enunciar: 

a) Creio na realidade e na especificidade do feminino. Ao con-
trário de Simone de Beauvoir e muitas adeptas suas para as quais 
"ninguém nasce mulher, mas se torna mulher" graças à influência 
da educação e para corresponder à expectativa das famílias e dos 
outros grupos sociais, suste-nto que existe um ser feminino. dotado 
de características próprias que o tornam diverso do masculino, in-
suscetível de ser a este assimilado ou com ele confundido. Como 
Edith Stein estou convencida de que "a espécie humana se desen-
volve à maneira de uma espécie dupla, feita do homem e da mulher". 
E participo da opinião de Mary Bird ("America throu~h women';:; 
eyes") segundo a qual "a concepção da mulher-homem há de desa-
parecer juntamente com a da mulher-brinquedo, mulher-prazer ou 
mulher-criança. Será então demonstrado, pela observação sacia! e 
histórica, que a mulher é mulher". 

b) Creio ainda que a especificidade do feminino resulta, em 
grande parte, do papel que a mulher desempenha - efetiva ou po-
tencialmente - no plano da geração. É a circunstância de conce-
ber ou poder, em tese, conceber e dar à luz um filho que lhe confere 
ao corpo essa feição, à alma essa curva, uma e outra absolutamente 
diversas das que informr!m e definem o corpo e a alma do homem. 

Inútil pretender ignorar esse dado ou minimizar-lhe a impor-
tf.ncia em tudo quanto diga respeito ao modo de ser e de se compor-
tar da mulher. Ela, pelo fato de ser ou pod·er vir a ser mãe, está 
muito mais próxima da família e é mais ligada à célula familiar do 
que o homem e, por isso mesmo, a família depende mais dela que do 
homem para os efeitos de sua permanência, estabilidade, felicidade, 
de seu equilíbrio e de r:eu harmonioso funcionamento. Daí porque 
não deva ser tido como desmerecedor para mulher o fato de figurar 
entre as carreiras femininas e de "senhora do lar", que assim passou 
a ser chamada a da esposa, mãe-de-família e dona-de-casa. Tal 
posição seria pouco aceitável para um homem, mas é recomendável 
para a mulher ainda quando - como acontece normalmente entre 
nós - seja exercida a título exclusivo e como profissão só indire-
tamente remunerada. Aliás uma das mais nobres e dignificantes en-
tre as profissões que compõem o leque das opções oferecidas às jo-

185 



vens, embora nem todos lhe reconheçam a alta significação moral 
e social é, ainda, o grande valor econômico. 

c) Creio ademais na importância e na dignidade do feminino, 
certa como estou de que a mulher, longe de figurar como um ser 
empobrecido e diminuído, se apresenta como forma plena e rica de 
realização de pessoa humana, em qualquer dos aspectos sob os 
quais venha a ser analisada. Forma diversa da masculina, é verdade, 
nem por isso, entretanto, inferior a ela, nem por isso passível de um 
tratamento discriminatório por parte do direito, assim como dos 
usos e costumes sociais. 

d) Creio, finalmente, na sabedoria de que - seja qual for o nome 
que lhe dermos - habilmente dispôs as coisas de maneira a ·que o 
masculino e o feminino, malgrado a especificidade de seus traços, 
se completassem em suas qualidades e se suprissem mutua!l'lente as 
deficiências. Essa intercomplementaridade é, a meu ver, fonte de 
inesgotável fecundidade, parecendo-me que as famílias, as comuni-
dades, as nações, serão tanto mais perfeitas e poderosas quanto mais 
as pessoas que as componham consigam desenvolver-se dentro da 
linha das respectivas personalidades, ou seja, quanto mais os ho-
mens se afirmarem como homens, quanto mais as mulheres se impu-
serem como mulheres, excluída a possibilidade da chamada civiliza-
ção unissex. Entretanto, como Gustavo Corção ("A Missão da Mulher"), 
que "a sociedade dos nossos sonhos ... terá a medida de sua perfei-
ção na riqueza das diferenciações enquadradas na mais forte e vito-
riosa unidade moral". Que o mundo que nós desejamos deverá ser 
"um mundo de diferenças exaltadas", onde "a natureza das coisa::; 
seja esplendidamente afirmada, e em que tudo se valoriza pelo que 
tem de genuíno", de verídico e de autêntico. Pois - e continua ainda 
com a palavra o grande pensador brasileiro - "só é possível pintar 
um belo quadro porque o vermelho é diferente do azul; só é possível 
tocar uma bela música porque há certa consonância nos acordes de 
quinta e certa dissonância nos acordes de sétima. E só é possível 
uma bela e boa sociedade de homens se as diferenças de natureza 
forem levadas até duas últimas conseqüências: quando se admitir, 
por exemplo, no unânime consenso, que a mulher e o homem são 
diferentes". E acrescentamos, quando também haja unânime con-
senso sobre o fato de serem igualmente dignos e respeitáveis apesar 
de diferentes. 

VI - O intuito desta Comissão Parlamentar de Inquérito é veri-
ficar se as nossas leis e a nossa realidade social agazalham ou não 
preconceitos contra a mulher, e se porYentura lhe dispensam um 
tratamento que possa ser tido como discriminatório. 
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Devo admitir que discriminações ainda existem, aliás menos 
por parte das leis que dos fatos pois estes, mais que aquelas, resistem 
às modificações ainda quando impostas pela necessidade ou pela con-
veniência social. Verifica-se, assim um descompasso entre o ritmo 
do direito e o ritmo do fato no que tange ao processo de equiparação 
das situações dos homens e mulheres brasileiros, sendo certo que o 
direito se adiantou sobremaneira em relação aos fatos eliminando 
discriminações que, todavia, insistem em sobreviver através dos nos-
sos hábitos, costumes e outras formas de comportamento, enraizados 
todos numa longa tradição fundada no princípio da inferioridade da 
mulher. 

Mas devo reconhecer, também, que tais discriminações estão se 
atenuand·o e mesmo em certos casos desaparecendo com uma veloci-
dade realmente animadora, e já que estamos falando em ritmo, com 
um ritmo bastante encorajador, coincidindo esse fenômeno com os 
seguintes apontados com justeza como sua causa eficiente: a absorção 
da mulher, cada vez mais, pelo mercado de trabalho; a educação da 
mulher, máxime sua formação de nível universitário; a edição da 
Lei n.0 4 .121, de 27 de agosto de 1962, que dispõe sob:-e o Estatuto da 
Mulher Casada. 

Esse quadro que abrange, dé um laoo, a permanência de discri-
minações, de outro, sua atenuação ou desaparecimento, há de ser 
analisado e interpretado com criteriosa objetividade a fim de que 
não se formulem, a respeito da situação retratada, diagnósticos e 
prognósticos em excesso pessimistas ou por demais otimistas. Pois 
assim como existem os (e as) que se impressionam apenas com seus 
aspectos negativos, recusando-se a ver que estamos caminhando e 
caminhando depressa em re:ação à meta vi.sada, há o3 que se deixam 
seduzir pelos aspectos positivos c entendem que nada mais há de fazer 
no terreno das reivindicações femininas e que as coisas poderão, daqui 
em diante, caminhar por si. 

De minha parte reconheço que se muitas coisas já foram feitas 
- exatamente as mais difíceis e significativas, pois representam o 
arranque inicial consumidor de concentradas energias - muitas ou-
tras há, ainda, por fazer. Mas tendo vivido tempo suficiente para 
poder testemunhar, até mesmo com episódio.s de minha vida pessoal, 
quais fossem, na década 40/50 (fase correspondente à de minha 
formação universitária e de início nas atividades profissionais), e 
quais sejam, na década 70/30 que estamos atravessando, as conc:)p-
çõe.s acerca do papel da mulher na família e na sociedade e, mais 
que isso, seu desempenho efetivo de tais papéis, creio estar autoriza-
da a assumir, a respeito, uma atitude realisticamente otimista, tal 
o perfil da curva ascencional representativa daqueles dois dad·os, no 
período compreendido entre 1940 e 1977. Um otimista tanto mais 
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justificado quanto, no Brasil, a<> ccmquistas femininas se processaram 
num clima menos turbilhionário e passional do que o reinante alhu-
res, e contando sempre com a participação de homens verdadeira-
mente esclarecidos o que, para nós mulheres, é altamente honroso. 

VII - Começando pela análise da legislaçf.o civil, é de se re-
conhecer que a Lei n. 0 4.121, de 27 de agosto de 1962, representa, de 
acordo com a opinião de nossos mais abalizados civilistas, entre eles 
Sílvio Rodrigues, "passo amplo no sentido de abolir qualquer discri-
minação contra a mulher". Seu propósito igualitário se traduziu 
numa série de preceitos visando a lhe assegurar "uma situação da 
maior igualdade possível em relação ao homem", preceitos esses que 
- incidindo sobre as normas pertinentes ao Direito de Família e das 
Sucessões, assim como sobre as contidas no Código de Processo Ci'v·il -
assim deixaram definida a situação da mulher: 

1. A mulher casada foi retirada do rol dos relativamente. inca-
pazes, passando-se a entender que tanto a ela quanto ao marido 
faltaria, simplesmente, a legitimação para a prática de certos atos, 
razão pela qual se determinou que estes só poderiam ser praticados 
com a autorização dele ou o consentimento dela, conforme o caso 
(C.C. art. 6.0 c/c art. 235 e 242). 

2. Manteve-se o marido como chefe da sociedade conjugal, mas 
aproveitou-se a fórmula da lei francesa de 22-8-42 para explicitar 
que a função de chefia seria exercida "com a colaboração da mulher, 
no interesse comum do casal e dos filhos" (C.C. art. 233). 

3. Reconheceu-se que a mulher participa da chefia da sociedade 
conjugal exercida pelo marido, sendo-lhe permitido opor-se à prática 
de atos seus que, pela sua relevância, possam afetar os interesses dela 
própria, do casal ou dos filhos (C.C. art. 235). 

4. Manteve-se ainda, entre as prerrogativas que integram a 
"chefia", o direito de o marido fixar o domicEio da família, ressalvada 
à mulher a possibilidade de "recorrer ao Juiz no caso de deliberação 
que a prejudique" (C.C. art. 233, item li!). 

5. Aperfeiçoou-se a redaç.ão do dispositivo que define a posição 
ocupada pela mulher na família, dizendo-se que ela assume, "com o 
casamento, os apelidos do marido, a condição de sua companheira, 
consorte e colaboradora nos encargos da família, cumprindo-lhe velar 
pela direção material e moral desta" (C.C. art. 240). 

6. Eliminaram-se algumas restrições absurdas do direito ante-
rior, entre elas a de que a mulher não podia, sem autorização do ma-
rido, aceitar ou repudiar herança ou legad'O; litigar em juízo cível ou 
comercial; aceitar tutela, curatela ou outro munus público; exercer 
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profissão. E firmou-se o princípio segundo o qual, em rigor, e res-
peitados os poderes contidos na chefia da sociedade conjugal, só 
não pode ela praticar, sem autorização do marido, os atos que este 
não pode praticar sem o consentimento dela (C. C. art. 242). 

7. Preservou-se o dispositivo segundo o qual, em certos casos 
explicitamente previstos (achar-se o marido em lugar incerto e não 
sabido; encontrar-se preso ou estar declarado judicialmente inter-
dito), assuma a mulher a chefia da sociedade conjugal, passando a 
exercer, sozinha, a direção e a administração do casal (C.C. art. 251). 

8. Resguardou-se o preceito que atribui à mulher uma chefia 
que lhe é própria, a da economia do lar, estabelecendo-se que ela se 
presume autorizada para a compra, ainda a crédito, das coisas ne-
cessárias à economia doméstica, e para a obtenção, por empréstimo, 
das quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir (C.C. art. 
247). 

9. Para melhor tutelar o trabalho lucrativo independente da 
mulher, creu-se nova redação ao art. 246 do Código de 1916 dizendo-se 
que o produto desse trabalho, assim como os bens com ele adquiridos, 
constituem, salvo estipulação em contrário feita em pacto ante-
nupcial, bens reservados, dos quais poderá a mulher livremente dis-
por (com observância do preceituado na parte final do art. 240 e nos 
n.os II e III do art. 242), não respondendo os mesmos pelas dívidas 
do marid-o, exceto se contraídas em benefício da família (C.C. art. 
246). 

10. Visando ainda a melhor acautelar os interesses da mulher, 
excluíram-se da comunhão os frutos civis do trabalho de cada côn-
juge ou de ambos (C.C. art. 263 item XIII). 

11. Regulou-se de maneira infinitamente superior à do Código 
de 1916 a situação dos filhos menores, em caso de desquite litigioso, 
firmando-se a regra segundo a qual ficam eles com o cônjuge ino-
cente e, se ambos forem culpados, com a mãe, salvo se o Juiz verifi-
car que de tal solução possa ad\ir prejuízo d·e ordem moral para 
eles, hipótese em que poderá o Magistrado até mesmo deferir-lhes a 
guarda a terceiro (C.C. art. 326). 

12. Disciplinou-se de maneira mais consentânea com os inte-
resses da mulher o instituto do pátrio poder, evitando-se a escamo-
teação de que esta era vítima no regime do Código de 1916 (em que 
aos dois cônjuges cabia o pátrio poder mas só um - o marido - o 
exercia durante o casamento). E estatuiu-se que durante o casa-
mento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o marid-o com a 
colaboração da mulher; na falta ou impedimento de um deles, exer-
cê-lo-á o outro com exclusividade; divergindo os progenitores quanto 
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ao seu exercício, prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à mãe o 
direito de recorrer ao Juiz para solução da controvérsia (art. 380). 

13. Eliminou-se o dispositivo odioso que castigava a bínuba 
atingindo-a em sua sagrada posição de mãe, e estabeleceu-se que "a 
mãe que contrai novas núpcias não perd-e, quanto aos filhos do leito 
anterior, os direitos ao pátrio poder, exercendo-os sem qualquer in-
terferência do marido" (C.C. art. 393l. 

14. Procurou-se resguardar a mulher casada em qualquer re-
gime de bens de possíveis desmandos do marido, determinando-se 
que pelos títulos de dívidas de qualquer natureza, firmados por um só 
dos cônjuges, somente responderão os bens particulares do signatário 
e os comuns até o limite de sua menção (Lei n.0 4.121/62, art. 3.0 ). 

VIII - Entendo que já agora, pa3sados três lustros após a en-
trada em vigor desa lei a qual - ao contrário do que prognosticaram 
alguns senhores um pouco carracudos e desconfiados - não per-
turbou e muito menos destruiu a entidade familiar, antes beneficou-
a em alto grau, é natural que se pense em melhorar, ainda mais, o 
conjunto de normas que compõem o Estatuto Civil da Mulher casada. 
E isso para corrigir-lhe algumas omissões, sempre tendo em vista sua 
atualização e seu aperfeiçoamento. Aliás, o anteprojeto d-e novo Có-
digo Civil de 1963 do prof. Orlando Gomes, o de 1965 nele baseado, o 
de 1972 elaborado por Comissão presidida pelo prof. Miguel Reale, e 
finalmente o Projeto de Lei n. 0 634/75, remetido ao Congresso Na-
cional pela Mcnsa32m Presidencial n. 0 160/75, de 1G-6-75, procuraram 
proceder a tal revisão, sendo certo que esses trabalhos de fôlego, pro-
duzidos por juristas de escol, refletem novos pontos de vista em re-
lação à problemática da família, retratada e disciplinada em 1962, 
pela Lei n.0 4 .121. 

Sem pretender alçar-me acima de minha modesta condição de 
advogada militante em questõe.> de família, valho-me da oportunida-
de que me oferece a vinda a esta Comissão Parlamentar de Inquérito 
para fazer algumas observações que, talvez, sejam de alguma utilidade 
para os trabalhos de revisão do estatuto civil da mulher casada, que 
aqui se venham a empreender, .ou em separado ou dentro da estrutura 
de um novo Código Civil. 

Assim: 

1. Entendo que a mulher casada ficaria melhor tutelada se o 
Código, mantendo embora em princípio a norma da irrevogabilidade 
do regime de bens, a autorizasse - sempre que se tornasse clara a 
existência de justo motivo para receiar que a administração do ma-
rido fosse ruinosa, colocando em risco seu dote, seus bens particula-
res e, ainda, sua parte ideal nos bens comuns - a requerer ao Juiz 
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a separação de bens, resguardados os direitos de terceiros e feitas no 
Registro competente as necessárias transcrições. 

Essa "abertura" consta do anteprojeto Orlando Gomes (art. 166) 
e se me afigura providencia altamente louvável, pois muitas vezes 
a mulher parte para a solução "heróica" do desquite a fim de simples-
mente evitar a dilapidação de seu patrimônio, e tah·ez não se ani-
masse a pleitear a dissolução da sociedade conjugal se o regime de 
bens pudesse ser alterado ficando ela com a livre administração dos 
mesmos. 

2. Certo como é que o consentimento da mulher para a prática 
dos atos enumerados no art. 235 do Código Civil, ou seja, dos atos 
que mais direta e intensamente podem afetar os interesses da mulher 
e da família, costuma assumir na prática a forma de mandato, de-
veria a lei proibir que tal mandato fosse geral, dado o perigo de sua 
abusiva utilização por parte do mandatário e a dificuldade de, em 
caso de abuso, conseguir-se a sua revogação. Mandatos desse tipo sem-
pre deveriam ser especiais, constando de instrumento público ou de 
instrumento particular devidamente autenticado. 

3. A lei deveria acolher c dar forma definitiva a várias conquis-
tas da jurisprudência que se traquziam em defesa dos interesses da 
mulher casada, algumas das quais já se haviam mesmo cristalizado 
em súmulas do egrégio Supremo Tribunal Federal. 

Refiro-me, entre outras, às seguintes situações: a) a dos bens 
adquiridos na constância do casamento, quando este haja sido con-
traído no Brasil pelo regime da separação legal; b) a dos bens adqui-
ridos, no Brasil, por estrangeiros casados na pátria de origem pelo 
regime da separação; c) a dos bens adquiridos pelo cônjuge, por 
esforço próprio, no período em que haja sido abandonado pelo outro. 

Nas duas primeiras hipóteses tem a jurisprudência entendido que 
se comunicam (Súmula STF n.o 377). Na terceira, que são incomuni-
cáveis. Essas soluções pretorianas, por se lastrearem indubitavel-
mente num princípio de justiça, deveriam merecer expresso acolhi-
mento por parte de nossa legislação. 

4. Ainda nessa mesma linha de considerações, entendo que tam-
bém deveriam ser definidas as relações patrimoniais entre concubi-
nos, como aliás fazia o anteprojeto de Código Civil de 1972, em sua 
primeira edição, em Título especial (Título IV), agasalhando o dis-
posto na Súmula STF n.o 380 in verbis: "Comprovada a existência de 
sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução ju-
dicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum". 
Dir-se-á que o assunto não mereceria ser tratado no Direito de Famí-
lia, mas em outro capítulo do Código, possivelmente no que regule 
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a matéria das Obrigações. Aqui ou ali o importante é que seja ele dis-
ciplinado, embora nos pareça estranho que podendo ser objeto do 
Direito de Família o tema pertinente à filiação ilegítima, não o possa 
ser o da família natural, máxime quand-o ela se organiza sob a forma 
de concubinato. 

o. Parece-me que o legislador de 1962, empenhando-se em de-
fender os justos interesses da mulher casada, chegou algumas vezes, 
inadvertidamente, a resultados contraproducentes. É o caso, por exem-
plo, do art. 263 do Código Civil o qual, em virtude da nova redação 
que se lhe deu, exclui da comunhão, no regime da comunhão univer-
sal, "os frutos civis c·:) trabalho ou indústria de cada cônjuge ou de 
ambos". 

Washington de Barros Monteiro julga estranha essa exclusão. E 
Sílvio Rodrigues vai além para afirmar que o dispositivo "atua em 
detrimento da mulher que se ocupa do lar e que não aufere renda". 
Pois "seu marido, que ganha em sua profissão, guarda, como bens 
seus, a renda de seu trabalho", ao passo que "ela, que nada ganha, 
nada pode guard·ar". 

A lesão não será tão grande se considerarmos que, aplicados esses 
frutos civis em outros bens, móveis ou imóveis, passam eles a ser 
comuns. Mas há sempre um tempo, mais ou menos longo, e que 
se pode mesmo eternizar, em que tais bens são incomunicáveis à mu-
lher. 

Tudo indica, assim, que a norma deveria ser modificada. 

6. Outro dispositivo da Lei n.0 4.121/62 que mereceria revisão é 
seu art. 3.0 , segundo o qual "pelos títulos de dívida de qualquer natu-
reza, firmados por um só dos cônjuges, ainda que casad-os pelo regime 
da comunhão universal, somente responderão os bens particulares 
do signatário e os comuns até o limite de sua meação". 

Orlando Gomes faz ao dispositivo acerba crítica, entendendo que 
ele representa verdadeiro enigma jurídico, seja porque sua redação 
primária pela falta de técnica, seja porque seu conteúdo seria inin-
teligível no sentido literal da palavra. E só entende possa ser aplicado 
da seguinte forma: o credor êxerce desde logo o seu direito, recaindo a 
apreensão judicial em qualquer dos bens comuns do casal e efetivan-
do-se, desse modo, a responsabilidade do cônjue que contraiu a dívi-
da; mas só se levará em conta o desfalque quando se dissolver a co-
munhão, momento em que se imputará na meação do cônjuge res-
ponsável pela dívida o valor do bem que possibilitou seu pagamento. 

Já Sílvio Rodrigues entende tratar-se de "inovação de grande 
alcance" e não vê porque seja necessário aguardar que se dissolva a 
sociedade conjugal para se levar em conta o desfalque. Para ele a 
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mulher poderá desde logo embargar, como terceiro senhor e possuidor, 
a penhora dos bens comuns, para excluir a metade de seu valor. E 
vai mais longe para afirmar que os bens assim excluídos passam para 
o seu exclusivo domínio, adquirindo a condição de bens reservados, 
constituindo um patrimônio separado a ela pertencente. 

Essa divergência de pontos de vista tem como origem a palavra 
"meação" utilizada pelo legislador de 1962, certo como é que antes 
da dissolução da sociedade conjugal, por qualquer das formas pre-
vistas em lei, e da partilha dos bens do casal, não há que falar em 
meação, mas sim em metade ideal de um patrimônio comum. Seria 
recomendável, pois, que se corrigisse a impropriedade da expressão 
para tornar mais fácil a aplicação do dispositivo. 

7. Outro ponto que se apresenta como digno de reparos é 
o que diz respeito à emancipação de filho menor. Disciplinada que 
se acha a matéria pelo Art. 9.0 , § 1.0 , n.0 I do Código Civil, fica a eman-
cipação a critério exclusivo do pai, só surgindo em cena a mãe na 
hipótese de haver falecido o pai. 

Ora, se há ato em que a mãe deva ser chamada para dar sua 
opinião esse é o da emancipação, mesmo porque casos há em que 
o pai, na permanência da sociedade conjugal ou após o desquite, 
emancipa o filho precisamente para se furtar à obrigação de man-
tê-lo ou de lhe pagar a pensão alimentícia ajustada ou judicialmente 
fixada. 

Daí porque propomos seja incluído no rol taxativo constante do 
art. 384 do Código Civil o poder que têm os pais de emancipar os 
filhos com dezoito anos cumpridos. Dessa forma, a matéria passa-
ria a ser regulada pelo que dispõem o art. 380 e seu parágrafo único: 
pai e mãe deveriam estar de acordo sobre a emancipação e se não 
se verificasse esse acordo, prevaleceria a vontade do pai, ressalvado 
à mãe o direito de recorrer ao Juiz para solução da divergência. 

8. Finalmente, parece-nos que algumas discriminações contra 
a mulher ainda se encontram no Título que disciplina os institutos 
complementares da tutela, da curatela e da ausência, seja no sen-
tido de permitir à mulher escusar-se do encargo, seja para colocá-Ia 
sempre após o homem na ordem de precedência para a nomeação 
como tutora ou curadora. 

IX - Passando ao terreno dos fatos, dadas situações sociais, 
onde se alega radicar-se o maior número de discriminações contra 
a mulher quero, preliminarmente, declarar que jamais as senti em 
relação à minha própria pessoa, embora as ciscunstâncias as hajam 
conluiado para me fazer exercer, via de regra, atividades que tra-
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dicionalmente eram tidas como próprias de homem. Ao contrário, 
sempre consegui estudar e trabalhar em plena harmonia com meus 
colegas do sexo masculino, percebendo de sua parte uma grande 
disposição no sentido de me incentivar, de me auxiliar, e mesmo 
de generosamente me aplaudir sempre que conseguia "lavrar um 
tento" que pudesse ser lançado no rol das conquistas femininas. As-
sim foi quando realizei meus estudos superiores, de Filosofia e de 
Direito; quando, em 1944, ingressei um tanto ousadamente na advo-
cacia criminal e de família, enfrentando situações àquela altura 
inéditas para nós mulheres; quando em 1948 prestei concurso para 
Livre Docente de Direito Penal da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo, em cujo corpo docente não penetrara até 
então uma mulher; quando fui convocada por meus colegas bacha-
réis em Direito, para integrar o Conselho Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, e o Instituto dos Advogados de São Paulo; 
quando em 1963 fui chamada para compor o Conselho Estadual de 
Educação de São Paulo; quando assumi, em 1965, a Reitoria da Uni-
versidade Mackenzie; quando em 1966 sucedi, na Diretoria do Ensino 
Superior do Ministério da Educação e Cultura, o ilustre prof. Ray-
mundo Moniz de Aragão; q1,1ando em 1969 me tornei membro titular 
do conselho Federal de Educação, onde até agora me encontro; 
quando, em 1971 passei a ser Secretária de Educação de meu Estado 
natal. Em todas essas situações e em todos esses postos contei sem-
pre com o apoio, a boa vontade e o companheirismo dos homens 
de minha terra e estou certo de que, sem tsso, não conseguiria de 
forma alguma levar a termo as tarefas que me impuz ou que me 
foram confiadas. 

Sei que o mesmo ocorreu com numerosas outras mulheres nas 
mesmas condições minhas, haja vista o depoimento que há poucos 
dias prestou nesta mesma Comissão Parlamentar de Inquérito a 
ilustre professora doutora Gilda Russomano, da Universidade Fe-
deral de Pelotas, negando também ter sido vítima de qualquer 
discriminação no que diz respeito à sua formação académica e ao 
exercício de suas atividades profissionais, estas, no seu caso, desem-
penhadas em condições ainda mais onerosas dada a sua condição de 
mulher casada, mãe de vários filhos. 

O certo é, porém, que as mulheres ingressaram em massa nas 
escolas, inclusive nas de nível superior, onde sua presença é repre-
sentada por taxas cada vez mais elevadas, praticamente a mesma do 
homem nas unidades da Federação mais desenvolvidas. Por o'..ltro 
lado, ingressaram também violentamente no mercado de trabalho, 
passando a desempenhar um sem-número de profissões que até 
bem pouco tempo eram tidas como incompatíveis com a natureza 
e a função femininas. 
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A prova disso tenho-a em alguns trabalhos recentemente publi-
cados sobre a situação da mulher em nosso País, entre eles o conhe-
cido n.o 15 dos Cadernos de Pesq_uisas da Fundação Carlos Chagas, 
editado ao final de 1975, Ano Internacional da Mulher, sob a super-
visão dessa extraordinária pessoa que é Carmem Lúcia de Melo Bar-
roso; o n.0 13 dos Cadernos da CEBRAP (Centro Brasileiro de Aná-
lise e Planejamento), sobre a Estrutura do Emprego e Trabalho 
Feminino no Brasil, de 1920 a 1970, escrito por Felícia R. Madeira 
e Paul L Singer; a tese apresentada em 1976 por Sílvia Pimentel, 
para a obtenção do grau de Doutor em Direito na Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo, sobre a Evolução dos Direitos da Mu-
lher (Norma - Fato - Valor); vários artigos do inco:nparável 
Rubens Vaz da Costa escritos para O Globo e para a Folha de São 
Paulo, sobre a posição da mulher na wciedade brasileira. E muitos 
outros mais ou menos recentes, o que prova o quanto o assunto, pela 
sua significação e atualidade, está despertando interesse entre nós. 

Mais importante, porém, do que os dados oferecidos por esse 
trabalho, é a interpretação que se lhes dê em termos de diagnós-
tico da situação da mulher no Brasil. Pois ao ser feita essa interpre-
tação colocam-se alguns estudiosos numa posição distorcida que, 
Por sua vez, leva à distorção da realidade: partem do pressuposto 
de que a mulher só estaria sendo justa e eqüitativamente tratada 
numa sociedade se a sua presença, em cada uma das várias ativi-
dades escolares e laboriosas, estivesse representada pela taxa de 
50%, para concluir que em todos os caws em que esta taxa seja 
inferior haverá discriminação. Em outras palavras, partem da pre-
missa segundo a qual o encaminhamento das pessoas para os vários 
cursos universitários, assim como para as diversas profissões, deveria 
ser feito através de um grande concurso vestibular unificado, em que 
as vagas se distribuíssem igualmente entre homens e mulheres, 
50% para cada sexo ... 

Ora, essa posição me parece insustentável não só porque pos-
tula a absoluta igualdade de homens e mulheres (e já vimos que 
eles são fundamentalmente diferentes), como também porque con-
funde, em termos de status profissional, três noções inteiramente 
diversas que são as de profissão importante, profissão prestigiosa e 
Profissão rendosa. 

Realmente, longe de nos chamar a atenção o fato de se inclina-
rem as jovens, de preferência, pela Enfermageem, pela Psicologia, 
Pelas Letras, pela Pedagogia, pela História, pela Geografia, pelo 
Serviço Social, pelas Artes, talvez seja o caso de nos perguntarmos 
se não corresponderão essas carreiras e respectivos estudos a uma 
verdadeira inclinação feminina, se não estará a intuição da mulher 
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advertindo-a de que tais atividades serão mais conciliáveis com o 
exercício da função que mais acentuadamente a seduz, que é a de 
dona-de-casa, esposa e mãe. Até aí não vejo qualquer discriminação. 

Por outro lado, importa menos do que possa parecer à primeira 
vista ser pouco representativo o número de mulheres em determina-
dos cursos particularmente prestigiosos e em certas profissões espe-
cialmente rendosas, embora tenhamos que reconhecer que esse número 
aumenta a cada dia que passa. É que o prestígio e a alta remunera-
ção nem sempre são indicadoras da importância real de uma ativida-
de, e estou certo de que o vendeiro da esquina, por exemplo, solida-
mente instalado junto à sua máquina registradora, fatura - com 
a venda de sanduíches, ovos cozidos e refrigerantes - muito mais 
que qualquer um de nós ou, pelo menos, mais que muitos dentre 
nós, professores e senadores . . . Assim, quando a mulher se volta 
para o ensino, a enfermagem, a assistência social, está fazendo coi-
sas extraordinariamente importantes as quais conviria fossem con-
dignamente remuneradas, o que não acontece na maioria dos casos. 
Mas as discriminações se encontram não no exercício da profissão em 
si, e sim na baixa remuneração, o que é coisa inteiramente diversa, 
mesmo porque atinge indistintamente tanto os homens quanto as 
mulheres que venham a desempenhá-la. 

Feitas as ressalvas acima, é de se admitir, entretanto, que ainda 
existe - no plano da realidade social - algumas injustas discrimi-
nações contra a mulher, tanto mais numerosas quanto menos desen-
volvidas as áreas geo-econômicas de que se trata, quanto mais atra-
zado o grupo social a que ela pertença. A discriminação passa a ser, 
assim, um dos aspectos do subdesenvolvimento, e há de ser atacada 
com os mesmos meios com que se combate o subdesem·olvimento, 
destacando-se entre eles a educação do povo. E estou certa de que 
no dia em que o desenvolvimento atingir todas as regiões do País e 
a educação puder beneficiar todas as camadas de sua população, o 
fenômeno discriminatório venha a desaparecer ou, pelo menos, a 
ser tão pouco representativo em termos de quantidade que deixe 
de se apresentar como um problema. 

Mas a força de certos preconceitos milenares ainda se faz sen-
tir mesmo em áreas desenvolvidas, haja vista o que recentemente 
teria acontecido com uma grande empresa de serviços públicos que 
se teria recusado a admitir mulheres para o exercício de serviços 
técnicos categorizados, a pretexto de que se trataria de atividades 
perigosas ou insalubres, vedadas à mulher pelo art. 387 alínea b da 
Consolidação das Leis do Trabalho, quando - ao que tudo indica 
- não ocorreria aquele perigo dado que as atividades se desenvolve-
riam no interior do escritório convenientemente preservados de qual-
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quer poluição ambiental. Note-se, entretanto, uma circunstância bas-
tante significativa: o que chamou a atenção do público e da 
imprensa, no caso, não foi o fato de querer a mulher exercer a 
referida atividade técnica, até então privativa do homem mas, sim, 
a circunstância de que lhe teria sido recusada tal oportunidade. Bas-
ta essa diferença de perspectiva para se conciliar que estamos cami-
nhando na direção certa. 

A força daqueles preconceitos têm impedido igualmente, acen-
tuou a professora Gilda Ru.ssomano em equilibrado pronuncia-
mento feito nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que as mu-
lheres cheguem a ocupar posições na vida judiciária e na vida política 
do País, que consigam participar de suas elites dirigentes, lamen-
tando a ilustre jurista que isso ainda aconteça pois, a seu ver, quem 
perde com isso é a Nação. 

Dia virá, estou certa, em que o aproveitamento das imensas po-
tencialidades femininas se fará, entre nós, também nessa linha, e 
creio como a douta professora da Universidade Federal de Pelotas 
que o Brasil se beneficiaria dessa "abertura". Aliás, Gertrude Von 
Le Fort, prêmio Nobel de Literatura, na pequena jóia que é "La 
Femme Éternelle", refere-se em páginas de grande profundidade de 
pensamento e de extraordinária beleza literária ao "direito" que tem 
não um país determinado, mas o mundo, à presença da mulher em 
todos os planos, inclusive o político. O mundo precisa da mulher 
como um filho precisa de sua mãe, diz ela, acrescentando: "O apelo 
que a nossa geração lança à mulher não procede de simples preo-
cupações políticas e demográficas, mas tem a sua raiz em uma 
real necessidade. Nada ilustre o estado atual do mundo com mais 
profundidade trágica do que a ausência completa de todo senti-
mento maternal, a ausência das únicas forças capazes de sustentar, 
entreter e, por consequência, produzir. O esforço só não basta nunca. 
Daí, a esterilidade assustadora de tantos empreendimentos em si mes-
mos bons e úteis". 

Senhores Senadores. 

Este o meu depoimento. Agradeço a Vossas Excelências a honra 
de me haverem permitido prestá-lo. Mais ainda: a desvanecedora 
atenção e o generoso interesse com que me ouviram. 
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SUSANNA FRANK 





Depor numa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito incmnbida 
de examinar a situação da mulher brasileira em vários setores de 
atividades, representa para uma autodidata que sou, uma grande 
d1fi'culdade. Foram convocadas, para esta Comissão Parlamentar, 
mulheres profissionais que possuem condições para embasar seus 
depoimentos nos seus conhecimentos científicos. Sendo assim, sinto-
me mais segura abordando problemas, que me possibilitem, final-
mente, chegar ao meu campo de trabalho - o campo social -, para 
chegar a isso quero levantar algumas perguntas: 

Qual a participação ativa feminina no mercado de trabalho? 

A taxa de atividade feminina mostra que houve, como a profes-
sora já disse, um aumento de participação feminina no período de 
1950-1970. Em 1950, a taxa de atividade feminina global era de 14% 
passando a 17,9% em 1970. Dois fatores fundamentais provocaram 
esse aumento de participação feminina: em primeiro lugar, a acele-
ração do processo de desenvolvimento econômico levando a um au-
mento de níveis de industrialização e a rápida urbanização de algu-
mas áreas do País. O ingresso de maior número de mulheres no 
mercado de trabalho pode ser parcialmente explicado pela deteriora-
ção dos níveis de renda geral de parcela da população brasileira na 
última década, não somente nas camadas mais pobres da população 
mas, também, nas camadas médias inferiores, fato que tornou cada 
vez mais necessária a participação das mulheres em atividades re-
muneradas, visando a complementação do orçamento doméstico. 

Qual seria então a situação da mu:her no mercado de trabalho? 

Os condicionantes de emprego feminino são extremamente com-
plexos. Sem dúvida os fatores econômicos determinam a extensão de 
oportunidades de emprego para as mulheres. 

No entanto estes fatores econômicos estão interligados de ma-
neira complexa a fatores culturais e restringem a contribuição fe-
minina na vida econômica. Tais fatores culturais e psicológicos aju-
d•am a formar uma imagem da mulher trabalhadora que leva à cren-
ça da existência de certas inclinações materiais relativamente a cer-
tos tipos de trabalho. Já se estabeleceu um sistema de classificação de 
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ocupações "masculinas" e "femininas". Isto significa um recruta-
mento baseado não na capacidade, mas no sexo. 

Outro fator importante que influencia o nível e a qualidade da 
participação da mulher no mercado de trabalho é a sua formação 
educacional. O problema consiste em saber até que ponto a concen-
tração da mão-de-obra feminina em certos setores da economia e o 
nível de participação da mulher no mercado de trabalho devem ser 
atribuídos a deficiências de sua formação, orientação vocacional e 
preparo profissional ou se a formação educacional, a orientação vo-
cacional e a formação profissional são condicionadas pelas perspecti-
vas de emprego no mercado de trabalho. · 

Possivelmente os esforços para proporcionar igualdade de opor-
tunidades para moças e rapazes são muitas vezes frustradas por tra-
dições, atitudes e preconceitos que limitam as oportunidades ofereci-
das para mulheres em outras áreas e em certos níveis de qualifica-
ção, condicionando desta forma sua educação e formação profis-
sional. 

Um trabalho sobre formação profissional na América Latina 
(Campliglia, Nestor) 1975 conclue: 

"A formação profissional da mulher na América Latina, 
envolve problemas complexos que têm que ver com sua posição 
na família, com os papéis sociais de cada um dos integrantes do 
casal e com as ocupações que se considerem compatíveis com o 
papel atribuído à mulher. A este respeito, a América Latina 
parece oferecer uma gama variada de condicionamentos, que 
interferem diretamente sobre a formação profissional da mu-
lher e sobre a sua posição no emprego. Enquanto a formação 
profissional for determinada, pelo menos em parte, por concei-
tos tradicionais que, de uma maneira ou de outra, Impedem à 
mulher algumas das especializações existentes no mercado, essa 
formação desempenhará um papel ambíguo, já que não se 
constituirá por sua vez um meio efeth·o para a colaboração das 
mulheres em verdadeiro pé de Igualdade com os homens." 

A taxa de atividade feminina no Brasil de 17,9% é ainda muito 
pequena comparada com a do mundo todo que é de 29,8%. Os estudos 
realizados <Campliglia, Nestor) destacam o decréscimo de taxa de 
atividade na faixa etária mais baixa e na faixa mais idosa da popu-
lação feminina economicamente ativa. De fato, a baixa de atividade 
feminina na faixa de 10-14 anos passou de 8,8% em 1950 a 6,4% em 
1970, como decorrência de maior oferta de escolarização e das modi-
ficações na legislação do trabalho do menor, que limitaram as condi-
ções relativas a seu emprego. Na faixa de 70 anos e mais, observa-se 
também uma redução da participação feminina na força de traba-
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lho que passou de 5,5% em 1950 a 4,7% em 1970. Tais variações se 
devem, fundamentalmente, à reformulação e ampliação dos serviços 
de Previdência Social e do Sistema de Aposentadorias. 

Em todas as outras faixas de idade, verifica-se um aumento das 
taxas de atividade feminina, no período de 1950 a 1970. Em 1950 a 
faixa etária com maior taxa de atividade feminina foi a de 15 a 19 
anos, 24% tendo, entretanto, apresentado no período subseqüente 
um crescimento de apenas 1,7%, o menor crescimento relativo, se 
comparado com aquelas verificadas em outras faixas de idade. Desta 
forma, fica claro que a maior oferta de escolaridade atingiu não só a 
faixa de 10-14 anos, mas também a de 15-19 anos. 

Em 1970, a maior taxa de atividade situa-se na faixa etária de 
20-24 anos, verificando-se na faixa seguinte um decréscimo bastan-
te significatiYo. É justamente entre as faixas de idade de 20-24 anos e 
de 25-29 anos que se verifica a maior distância entre as taxas de 
atividades femininas tanto em 1950, quanto em 1970. Em ambos os 
períodos, o decréscimo relativo das taxas de atividades femininas en-
tre as duas faixas de idade consideradas foi superoir a 20%. Essa 
queda acentuada pode ser explicada pelo grande número de mulheres, 
que, devido ao casamento e maternidade, afastou-se do mercado de 
trabalho. Esse afastamento comprova, por uin lado, a permanência 
apesar de todo o processo de modernização verificada na sociedade 
brasileira nas últimas décadas de uma série de valores e padrões de 
comportamento tradicionais que pressionam a mulher no sentido de 
se dedicar, exclusivamente, às responsabilidades domésticas depois 
do nascimento dos filhos. 

Mas é, também, importante lembrar que faltam às mulheres com 
filhos pequenos, condições real.s para se dedicarem a um trabalho 
fora de casa. Faltam creches, semi-Internatos, escolas especializadas 
que possam atender às necessidades das mulheres que trabalham. 
Esse problema é mais grave para as famílias de renda baixa, uma 
vez que se torna impraticável a contratação de uma empregada do-
méstica que cuid·e dos filhos enquanto a mãe trabalha. 

Suponhamos que as justas reivindicações das mulheres quanto às 
oportunidades de trabalho, salário com mesmo nível dos homens, pos-
sibilidades de acesso a posições adequadas à sua formação profissio-
nal e capacidade estão já demais debatidas com os senhores. É já 
evidente que o sexo tem um papel determinante na atitude dos em-
presários frente ao trabalho da mulher. Blay define (1975): 

"Na sociedade atual a estrutura global, o desenvolvimento 
econômico e tecnológico, manipulam o trabalho extradomi-
ciliar feminino na medida das necessidades do mercado. A 
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mulher é conduzida a estudar, trabalhar, aspirar, conforme o 
estágio econômico do país onde reside". 

O empresariado tem uma nítida preferência em relação à mão-
de-obra masculina em detrimento da feminina. A legislação "pro-
tetora" do trabalho da mulher poderia justificar esta preferência 
- visto o ônus resultando das medidas de proteção à maternidade, 
as limitações ao trabalho noturno e horas extras, as proibições ao 
trabalho insalubre etc. Não sabemos se se justificam os outros mo-
tivos de não empregar mulheres como maior absentismo, desinteresse 
pelo trabalho, escolaridade insuficiente, etc. 

Lopes afirma: 

"Apesar da alta taxa de crescimento das ocupações, muitas, 
na maioria das formações sociais-capitalistas, os empregos fe-
mininos são concentrados, principalmente, em ocupações des-
qualificadas e que são menores relativamente à oferta de 
mão-de-obra feminina". 

Pode-se supor, portanto, "ao contrário" que para os trabalha-
dores homens adultos, o trabalho, as horas extras excessivas, o 
trabalho insalubre e Slljeito a acidentes, etc., são práticas freqüentes 
que fazem parte da própria normalidade do funcionamento das 
unidades de proteção, a ponto de se constituírem em um critério 
para a preferência de homens adultos em detrimento das mulheres 
em ocupações "mistas". De fato, muitas empresas preferem utilizar 
as horas extras em detrimento da formação de mais um turno de 
trabalhadores. O novo turno multiplicaria as despesas com encargos 
sociais, etc., enquanto os trabalhadores em horas extras teriam seus 
encargos pagos somente na medida das horas extras prestadas. 

Talvez possamos considerar a escolha da formação profissional 
feminina uma conseqüência da atitude dos empresários, assim como 
as mulheres com escolarização baixa e média escolhem a sua for-
mação profissional conforme as possibilidades de uma futura ocupação 
e contentam-se com a perspectiva de empregos sem futuro de pro-
gredir. A mulher universitária, também, encontra mais facilmente 
emprego nas profissões geralmente consideradas "femininas" como 
farmacêutica, química, assistente social, nutricionista, advogada, 
professora, etc. Dificilmente ela alcança um cargo de direção ou de 
gerência. 

Neste contexto, poderíamos lembrar que a discriminação no acesso 
a carreiras profissionais não é praticada somente no Brasil, mas 
também, em escala menor, em muitos outros países do mundo in-
teiro. Do mesmo modo como a pessoa chamada "idosa" (a partir 
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dos 35 anos) a mulher também encontra barreiras nas mesmas con-
dições. Entre um candidato masculino, mesmo que ele seja menos 
qualificado, e uma mulher, sempre se dá preferência ao homem. 
Achamos que o empresariado deveria conscientizar-se para mudar 
sua politica na seleção dos empregados, levando em consideração a 
capacidade e a formação profissional do candidato e não o sexo. 

Confrontando os dados levantados, de um lado sobre a parti-
cipação ativa da mulher brasileira no mercado de trabalho, e, de 
outro, a atitude do empresariado frente ao aproveitamento de mu-
lheres, podemos concluir que existe um disperdício relevante de re-
cursos humanos no Brasil. 

Como sabemos, o uso produtivo de todos os recursos humanos é 
fator chave no processo de desenvolvimento. Isto implica no uso 
também dos recursos humanos ociosos da comunidade e, em especial 
aqui, dos recursos humanos femininos, não participantes no mercado 
de- trabalho e, tampouco na vida comunitária. 

Num país como o nosso, em pleno desenvolvimento e vivendo 
crises econômicas como as que atingem o mundo inteiro, conside-
ramos ser dever cívico de todas as forças vivas da comunidade, 
darem a sua plena participação nos vários campos do desenvolvi-
mento. 

Entretanto a participação de mulheres representa também um 
fator muito positivo para elas mesmas. Enquanto elas não têm em-
pregos fora de casa, suas atividades restringem-se aos trabalhos do-
mésticos, e elas têm poucas oportunidades para seu desenvolvimento 
como pessoas, dificultando sua própria realização. Não pleiteamos o 
distanciamento da mãe do convívio diário com seus filhos. Mas 
achamos, uma vez os filhos crescidos, que uma participação ativa 
na vida comunitária, qualquer que seja sua modalidade, só pode con-
tribuir para abrir horizontes, propiciar conhecimentos novos, fa-
cilitar o intercâmbio das experiências e discussão de problemas co-
muns com as companheiras de atividades. A mãe valoriza-se perante 
o marido e os filhos quando adquire uma posição social que antes 
não possuía e assim se nivela aos outros membros da família parti-
cipando ativamente na vida fora de casa e da vida de sua própria 
família. 

Para as moças de 14-20 anos uma expenencia na vida comuni-
tária despertaria novas perspectivas na escolha da formação pro-
fissional, não as confinaria à um ambiente muito fechado, facili-
taria sua adaptação no emprego e ajudaria a assumir responsabili-
dades sociais e pessoais com dignidade e cautela. 
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Tentamos demonstrar que uma parcela significativa da população 
feminina, calculada em 39,3% não está arrolada no mercado de tra-
balho. Por outro lado, verifica-se que no campo social sofremos de 
uma falta marcante de mão-de-obra profissional, provocada pro-
vavelmente por meios financeiros insuficientes. Antigamente esta 
falta de mão-de-obra profissional foi parcialmente suprida por ele-
mentos femininos que ofereceram seu trabalho a título voluntário. 
Mas, principalmente nos últimos anos, sente-se uma redução muito 
significativa da alta disposição para um trabalho voluntário que 
julgamos imprescindível para o desenvolvimento dos serviços de 
caráter comunitário. A vontade de "servir" continua a existir, mas 
passaria para um outro estágio que seria o do serviço remunerado. 
Considerando que o País não pode se ver privado desses serviços de 
caráter comunitário, impõe-se ativar essa força ociosa. Ao prever 
serviço cívico feminino, junto-me a Dona Maria Alice da Silva que 
em seu depoimento nesta CPI, declarou-se favorável a um projeto 
de lei que recomendasse esse serviço cívico feminino, o qual poderia 
arregimentar todos os recursos humanos femininos ociosos que pas-
sariam a atuar no campo comunitário. Deixando de lado as faixas 
etárias que se retiram do trabalho extra-domiciliar devido ao casa-
mento e a maternidade, encontramos na faixa de 14-20 anos e de 
40-60 ou mais um contingente bastante elevado de mulheres capa-
citadas para servirem na promoção social da população. Elas iriam 
complementar os trabalhadores sociais sempre em número insufi-
cente - para cobrir as necessidades que se apresentassem e ao 
mesmo tempo poderiam, pela sua própria educação e consciência 
cívica despertada levar largas camadas da população a assumirem 
seus deveres cívicos. 

As dificuldades na arregimentação de mulheres para um serviço 
cívico poderiam, em parte, serem vencidas recorrendo-se a recursos 
próprios da comunidade como por exemplo as Associações dos Amigos 
de Bairro ou então realizando con..-ocação maciça, semelhante a 
convocação para o serviço militar masculino. Sabemos da existência 
de serviços cívicos femininos em outros países, como a Espanha e o 
Japão, mas infelizmente não temos acesso à documentação ade-
quada. 

O serviço cívico feminino convocaria aquelas mulheres em con-
dições familiares adequadas para servirem anualmente durante 2 
meses. Seriam elementos de complementação, modestamente remu-
nerados, que passariam a auxiliar o pessoal profissional, como por 
exemplo, em escolas, atividades recreativas, no auxilio das tarefas 
escolares, creches, hospitais, atividades de lazer, junto à policia fe-
minina e outras. Esses elementos poderiam ainda usar suas habili-
dades manuais e suas experiências de vida nos clubes de mães que 
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atuam na promoção humana de mulheres mais carentes de meios de 
subsistência. Finalmente, existe um sem número de necessidades 
comunitárias, nas quais a nossa proposição do serviço cívico feminino 
pode e deve contribuir para o bem estar da família brasileira. 

Porém a recomendação de um serviço cívico feminino não pode 
ser feita sem levantar certas considerações muito sérias. Foi pensado 
num serviço que teria a sua atuação, principalmente no campo social 
e que dele resultaria a ajuda à população em sua própria promoção 
social. 

Será que uma mulher "convocada" sentirá pelo simples fato de 
sua convocação a motivação necessária para servir bem? Será que ela 
compreenderia que "cívico" não pode ser entendido como obrigatório, 
mas que o serviço que ela prestaria deveria ser executado com en-
tusiasmo? Seria ela capaz de compreender o lado profundamente 
humano do cívico? Devemos avaliar, também, que deste serviço cí-
vico feminino poderia resultar uma outra segregação da mulher. So-
mente ela, a mulher, é convocada para trabalhar no campo do 
desenvolvimento social, campo não escolhido por ela, mas num certo 
sentido imposto. Falamos de uma remuneração modesta e sabemos 
muito bem que cada trabalho deveria ser remunerado adequadamente. 
Criaríamos, deste modo, uma nova discriminação para a mulher, já 
que nós sentimos que os empresários, muitas vezes, não proporcionam 
um salário igual ao do homem para o mesmo serviço e protestamos 
contra essa atitude? É justo e justificável interferir na ·vida da 
mulher exigindo dela dois meses anuais, que serão dados, digamos, 
durante 6 anos para um trabalho que ela não escolheu, ao qual não 
se propôs? Teríamos o direito de tirar um ano inteiro de uma vida, 
durante o qual a mulher trabalharia com baixa remuneração e 
poderia não encontrar a satisfação de um trabalho adequado às 
suas inclinações? 

Tornamos a dizer que o mercado de trabalho não oferece con-
dições para o emprego da mulher no mesmo nível do homem. Re-
petimos que existe a resistência do empresariado face à mulher 
trabalhadora e achamos que deveria ser provocada uma mudança na 
atitude do empresário para acabar com esta discriminção. De outro 
lado, fica em aberto a solução do problema como ativar esta força 
ociosa de mão-de-obra feminina e que deveria ser ativada para o 
bem de todos e o desenvolvimento do País, sem interferir nos direitos 
da mulher em sua própria vida. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 





ZÉIA PINHO DE REZENDE 





A SRA. ZÉIA PINHO DE REZENDE- Sr. Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Senhoras 
e Senhores; 

Em primeiro lugar devo agradecer a honra de poder falar pe-
rante tão ilustres pessoas. Farei um pequeno histórico sobre a si-
tuação da mulher na antigüidade e a sua modificação através dos 
tempos, para compreendermos a sua situação atual, e as suas reivin-
dicações. 

Na antigüidade, a mulher vivia e morria sob o poder masculino. 
O Código de Manu, uma das mais antigas legislações, determinava 
o seguinte: 

"A mulher estará sob a guarda de seu pai, durante a ju-
ventude; sob a guarda do marido, durante o casamento; na 
velhice, sob a guarda de seus filhos, e no caso de não ter 
filhos, sob a guarda do parente masculino mais próximo. 
Nunca a mulher deve conduzir-se à sua vontade." 

Na Roma antiga, a mulher também estava subordinada ao po-
der do marido, que tinha sobr·e ela o direito de vida ou de morte. 

A mulher ateniense tinha idêntico tratamento. 

Aristóteles dizia: 

"Quando a natureza erra na fabricação de um homem, 
nasce uma mulher." 

Já Platão preconizava a igualdade entre os sexos. 

Num concílio de Igrejas chegou-se mesmo a cogitar se a mu-
lher tinha ou não alma. 

Merece citação as palavras de Santo Agostinho na Cidade de 
Deus: 

"Se Deus quisesse a mulher superior ao homem, a tiraria 
da cabeça; se a quisesse inferior, a tiraria dos pés. Mas como 
a quis igual, tirou-a do meio das costelas." 

211 



O Código de Napoleão, no século XIX, em que ainda hoje se ba-
seia a legislação de vários países ocidentais, equiparava a mulher às 
crianças e aos dementes. Dizia: 

"É preciso que as mulheres sejam firmemente submetidas, 
primeiro à autoridade dos pais, e depois à de seus maridos. 
Há necessidade de controlá-Ias." 

Foi o Cristianismo que, glorificando a maternidade, iniciou, nos 
primeiros tempos, o levantamento da dignidade da mulher, e a Ci-
vilização, nos tempos atuais, está complementando e aperfeiçoando 
esta grande obra. 

No Brasil Colônia, éramos regidos pelas Ordenações de Portugal 
que davam direito ao marido de castigar fisicamente as mulheres. 
Isto é de poucos anos atrás, porque, em história, 500 anos pratica-
mente não significam nada. 

Após, veio a Revolução Industrial que, realmente, deu alguma 
oportunidade à mulher. Ela vivia, desde o tempo do Brasil Colônia 
até a época da Revolução Industrial, confinada exclusivamente à 
parte interior da casa, não sendo permitida a sua integração na fa-
mília. Se chegasse um hóspede, ela se recolhia à cozinha. Vivia ex-
clusivamente junto às panelas, às tinas, aos trabalhos mais rudi-
mentares, que eram esses destinados à mulher. 

Quando surgiu a Revolução Industrial, quando a mulher pôde 
tomar um certo avanço, podendo trabalhar fora do lar, veio signi-
ficar muito. Ela não perdeu a sua função feminina; não perdeu a 
sua condição de trabalhar dentro de ca.sa, mas pôde sair do lar e 
ter uma outra visão da vida, e pôde, também, competir em certos 
trabalhos, que antes eram exclusivamente masculinos. 

Chegamos na Constituição do Império em que se cogitou de a 
mulher obter o direito de voto. Não vingou, apesar de José Boni-
fácio ter tido a idéia. 

Na Constituição Republicana, de 1890, idêntica medida foi to-
mada, mas não vingou, da mesma forma. 

Chegamos a 1922. O mundo acabava de passar por um trauma 
tremendo que foi a I Grande Guerra Mundial. A mulher, aí, foi 
chamada para substituir os homens que foram lutar nos campos de 
batalha e elas então exerceram as mais diversas profissões que, 
absolutamente, não estavam acostumadas. Na Europa, elas dirigiam 
trens, caminhões, ônibus, e outros trabalhos peculiares ao homem. 

Terminada a guerra, elas não quiseram voltar exclusivamente 
para as suas funções do lar, porque já haviam outros horizontes 

212 



à sua frente, e começaram a lutar e a reivindicar, com mais força, 
pelos seus direitos. 

No Brasil, os ecos desse movimento só surgiram em 1922, quando 
Berta Lutz, ao lado de outras mulheres, iniciou o pedido de direito 
de voto, porquanto seria muito difícil começarmos, por onde deveria 
ser começado; pela reforma do Código Civil, que poderia nos dar ou-
tros direitos e outras vantagens, não somente o direito de voto, por-
quanto é na legislação civil que se planifica toda a situação da mu-
lher. Mas isto seria dificílimo. Verificou-se que, dada as circuns-
tâncias da época, essa parte não sensibilizava o homem de 1922, 
porquanto o Novo Código Civil, que foi elaborado ·e teve apresentada 
a sua primeira proposta por Clovis Bevilacqua, preconizava a igual-
dade jurídica do homem e da mulher. 

A resistência foi enorme, porque se julgava que a mulher, com 
os mesmos direitos do homem, seria a desagregação da família. 

Cogitou-se de conseguir o direito de voto para a mulher, já sa-
bendo de antemão que seria uma vitória de Pirro, porquanto obten-
do a mulher o direito de votar ·e ser votada encontraria, na legis-
lação civil, o poder marital, a subordinação completa ao homem. 

Ela votava e seria votada, mas só poderia tomar posse se o 
homem consentisse. Haveria uma chance e uma possibilidade de se 
obter essa vitória. 

O projeto, apesar de ter apoio de alguns Deputados e Senado-
res levou, entre a primeira e a segunda votação, dez anos. Somente 
em 1932 ele conseguiu a aprovação. 

No Senado, tínhamos o Senador Justo Chermont e, na Câmara, 
o Deputado Juvenal Lamartine. Antes que a lei pudesse ser votada 
definitivamente em âmbito fed·eral, por influência do Deputado Ju-
venal Lamartine, o Governador do Estado do Rio Grande do Norte 
conseguiu que as mulheres de seu Estado votassem em 1928 e, dessa 
maneira, o Brasil tem a primazia de ter sido o primeiro país sul-
americano a conceder o direito de voto às mulheres e ter a primeira 
mulher nomeada prefeita, na cidade de Lages, a Sra. Alzira Soriano, 
no Rio Grande do Norte. 

Na época da votação, apesar do Estado do Rio Grande do Norte 
ter aprovado esse direito, encontravam-se ainda sérias resistências, 
inclusive nos Jornais. Quem pesquisa nesse sentido verificará as 
charges que se encontravam nos jornais da época: apareciam figu-
ras de mulher vestida de homem, mascullnizada, de colarinho e 
gravata, saindo com uma pasta debaixo do braço, escrito "voto", os 
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filhos em casa todos sujos e a casa toda desarrumada. Abaixo havia 
a seguinte legenda: 

"Se você consentir que sua mulher vote, verifique como 
sua casa ficará." 

A resistência era enorme, mas conseguimos vencer com apoio 
de Senadores e Deputados e, àquela época, não tínhamos represen-
tantes na Assembléia, mas tivemos apoio de vários homens e à me-
dida que as mulheres foram se interessando e pleiteando, os Sena-
dores e Deputados foram compreendendo que não havia nenhum 
motivo para que a mulher não tivesse o direito a voto. 

Foi aprovada a lei e levada ao Presidente Getúlio Vargas. Quase 
que o voto seria qualificado, pois a opinião do Presidente, àquela 
época, era dar somente à mulher o voto qualificado, como havia em 
determinados paí~es. Só as mulheres independentes que trabalhas-
sem teriam o direito de voto; para o homem seria o direito geral. 

Quando um grupo de mulheres da Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino foi solicitar ao Presidente que sancionasse a lei 
concedendo à mulher, em sua totalidade, o Presidente Getúlio 
Vargas declarou que ia dar somente à mulher qualificada. 

Uma das representantes, engenheira Carmem Portinha, virou-
se para o Presidente e disse: "Isso assim não nos interessa Senhor 
Presidente." O Presidente Getúlio Vargas disse: "É tudo ou nada." 
Ela então declarou: "É nada." O Presidente Getúlio Vargas então 
declarou: "Já pela determinação de vocês, vou conceder tudo." 

Deu à mulher o direito de votar igual ao homem, e a partir de 
1934 a mulher pôde votar. Foi a engenheira Carmem Portinha quem 
me contou e.ssa passagem. 

Para se ver como a mulher tinha dificuldade em conseguir al-
cançar todas suas posições, a primeira mulher a exercer uma função 
pública foi uma baiana. Para ela conseguir se inscrever no concurso, 
que era para Escriturário do Ministério das Relações Exteriores, foi 
necessário que Rui Barbosa desse um parecer, declarando que cidadão 
brasileiro era homem e mulher; cidadão brasileiro não é só homem. 
Dessa maneira ela conseguiu e tirou o primeiro lugar. 

A mulher vem lutando através dos anos para poder obter a sua 
completa independência econômica e jurídica. 

Pleiteamos ·e conseguimos, com o apoio de eminentes Senadore.>, 
a aprovação da Lei n.0 4.121, de autoria do Senador Nelson Car-
neiro. Essa tramitação demorou quatorze anos, e foi apresentada, 
pela primeira vez, pelo Senador Mozart Lago, que não conseguiu 
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durante os anos que exerceu a senatoria a aprovação. Saindo, ele 
passou para o Senador Atílio Vivacqua, que não conseguiu aprová-
la. Queriam uma modificação modesta, porque o Código Civil de 1916 
ao ter sido apresentado um anteprojeto equânime e justo de Clovis 
Bevilacqua dava à mulher uma igualdade jurídica. Mas nossos 
legisladores da época, amedrontados, quiseram restringir, mas res-
tringiram demais. 

O nosso Código era uma aberração. A mulher casada ficava 
inteiramente sob o poder do marido. Passava a relativamente in-
capaz, em pior situação do que os índios, do que os menores, por-
que os menores, à medida em que eles iam galgando a idade, torna-
vam-se emancipados. Os silvícolas, a que as mulheres casadas eram 
equiparadas, à medida que fossem se integrando à civilização tor-
navam-se emancipados; a mulher casada nunca. 

Ela não podia trabalhar fora sem a autorização do marido. O 
marido podia dar hoje e negar amanhã e ela era obrigada a deixar 
o emprego. O domicílio era fixado exclusivamente pelo marido. A 
mulher perdia o direito dos filhos. Eram inúmeras restrições que a 
mulher sofria com nosso Código Civil de 1916. 

A modificação conseguida foi um grande avanço, mas ainda não 
é o que desejamos, precisamos da equiparação idêntica. Homens e 
mulheres devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres no ca-
samento. 

Os filhos estão sob a guarda do pai, devem merecer as mesmas 
atenções de marido e de mulher. O poder marital não deve existir, 
deve ser um poder em benefício dos filhos sem ficar na autoridade 
de um cos elementos que pode ser o menos capaz. 

Não quero tirar a qualidade do homem mas pode ocorrer que, 
em vários matrimônios, o homem não seja o mais capaz para dirigir. 
Então deve haver comum acordo. Numa dúvida, quem pode dirimir 
é o Juiz, que é pessoa alheia à questão. Porque a finalidade do ca-
samento são os filhos. Em benefício dos filhos é que deve ser resol-
vido e não uma vontade imperiosa ·e única que pode não ser a 
melhor. 

Esse projeto, que foi aprovado, já nos beneficiou muito, porque 
nos tirou da qualidade de relativamente incapazes o que era uma 
situação deprimente. 

Conseguimos praticamente todas as nossas vitórias - faço sem-
pre questão de ressaltar ao elemento masculino porque o maior ami-
go da mulher tem sido o homem. A ele devemos o direito de voto, 
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as modificações do Código Civil. Realmente, temos tido poucas Depu-
tadas, Senadoras nenhumas. 

As poucas Deputadas não têm se interessado absolutamente e 
contamos no dedo o número de Deputadas que temos. Hoje temos 
uma Deputada somente, mas que vale por vinte ou trinta. É um 
elemento de primeiríssima qualidade (palmas), é uma Deputada 
ilustre que representa, com dignidade, a mulher brasileira: a Depu-
tada Lygia Lessa Bastos. Realmente é muito pouco, seria muito in-
teressante que tivéssemos vinte ou trinta, mas creio que é preferív~l 
a qualidade do que a quantidade. 

Estamos muito bem servidas com esse elemento que temos aqui. 
A mulher tem que se conscientizar e ingressar na política. 

Os partidos também, por outro lado, têm necessidade de indicar 
mulheres para o Pod·er Legislativo. Nesse projeto, de que resultou a 
Lei n.0 4 .121, tivemos o apoio da imprensa e posso citar O Globo e 
o Jornal do Brasil que nos deram apoio total, principalmente O Globo 
ao publicar o editorial, às vésperas da tramitação do projeto no 
Congresso, que influenciou muito e alertou os Senadores e os Depu-
tados de que a lei seria benéfica; nada contra a família. Isso teve 
uma repercussão muito grande, porque a tramitação foi muito de-
morada. 

Espero que o futuro Código Civil dê à mulher a situação que 
realmente ela mereça: de igualdade de direito entre os cônjuges. 
Falando sobre a discriminação entre as mulheres, ainda ·existe muita. 
Na empresa particular é muito difícil uma mulher alcançar um lu-
gar de chefia e direção, a não ser que ela seja um gênio - porque 
normalmente o elemento masculino tem muito mais influência. 

É muito comum verificar-se, em qualquer pedido de emprego: 
"precisa-se de moça de boa aparência". Para o rapaz nunca se pede: 
''precisa-se de rapaz de boa aparência," basta que seja rapaz. Quer 
dizer que há uma discriminação contra a mulher. Para ela ocupar 
um lugar na empresa privada é preciso que tenha boa aparência. 

No emprego público conseguimos, com o Senador Nelson Car-
neiro, com a Lei n.0 4. 375 que fossem proibidas todas as discrimina-
ções contra as mulheres. 

No Banco do Brasil a mulher, desde 1928, não conseguia se ins-
crever em concurso. Lá a mulher só podia ocupar cargos subalternos: 
~ervente, atendente, nunca cargo de carreira. 

Em todos os concursos até 1928 - pesquisa que fiz - nunca uma 
mulher negou-se a servir dois anos no interior. 

216 



Ao procurar o Presidente Paes de Almeida em que eu solicitava 
a ele a revogação desse dispositivo, declarou-me que a mulher se 
recusava a servir no interior. Eu disse: se V. Sa. me apontar um nome 
ãe uma mulher que não tenha servido no interior, daqui me retiro 
e não solicito, fica o dito pelo não dito. Então ele disse: A Sr.a deve 
estar bem informada, porque nenhuma mulher se recusou. Mas, 
apesar de nenhuma mulher ter-se recusado ele não quis abrir mão, 
e não permitia mulher em cargo de carreira no Banco do Brasil. Foi 
preciso a lei do Senador Nelson Carneiro p:1ra obrigar todas as re-
partições a não impedirem o ingresso da mulher. Mas, veladamente, 
a PETROBRAs não permite mulher em determinados trabalhos. 

A PETROBRÁS alega que é para salvaguardar a mulher, porque 
pode estar sujeita a determinados incidentes, como se o homem fosse 
uma fera, que a mulher não pudesse trabalhar em determinado campo, 
porque seria assediada e atacada pelo homem. Não podia trabalhar 
no campo e em outros serviços. Então, eles restringem o trabalho 
àa mulher em determinados setores. 

O Ministério das Relações Exteriores procede da seguinte ma-
neira: para que a mulher não alcance o último cargo, que é de Em-
baixador, ele não promove a mulher por merecimento. (Palmas) A 
mulher só chega a determinado cargo quando está praticamente na 
época de se aposentar. Essas discriminações é que precisam acabar 
porquanto o Brasil, com 110 milhões de habitantes, tem somente seis 
milhões de mulheres trabalhadoras e, desses seis milhões, vamos tirar 
80% de mulheres domésticas, de indústrias têxteis e outros setores, 
mas pouquíssimas em cargos de evidência. Contra essa discriminação 
é que precisamos lutar. Como a mulher pode lutar? Parece-me que 
é trabalhando com denodo, estudando e ingressando, em massa, nas 
universidades. 

Não quero, com isso, discriminar nem ir contra os homens. Acho, 
ao contrário, que o homem e a mulher devem viver na melhor har-
monia possível. 

Estou casada há trinta e cinco anos e me sinto completamente 
realizada. Tenho no meu marido o meu maior apoio e maior inc::m-
tivador. Sinto que ele me acompanha em todo o meu trabalho e um 
não tira a qualidade do outro; cada um em seu setor, ambos nos 
apoiamos. 

A mulher deve querer ter o apoio do seu companheiro, do seu pai, 
do seu irmão e trabalhar. O que sugiro e que peço à mulher é que 
trabalhe com denodo, porque o Brasil não pode dar-se ao luxo -
um país em desenvolvimento, com tantos milhões de mulheres - a 
somente aos homens competir o seu desenvolvimento. 
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A mulher deve fazer tudo para que o Brasil se torne uma grande 
nação. Temos uma grande felicidade e um grande orgulho de termos 
nascido no Brasil. Creio que nascer no Brasil é uma grande coisa, 
não desmerecendo país nenhum. 

Vamos dar ao nosso país o maior desenvolvimento que ele possa 
ter. Para isso é preciso que homens e mulheres trabalhem em con-
junto. Quando digo trabalhem em conjunto peço os mesmos direitos 
e os mesmos deveres, por isso achei que a aposentadoria das mulheres 
aos trinta anos era uma faca de dois gumes: por um lado poderia 
ajudar mas, por outro, poderia prejudicar tremendamente a mulher. 
Quando a mulher necessita ficar em casa ou de ter algumas horas 
disponíveis e de que mais necessita auxílio do Governo nesse sentido 
é na faixa etária de vinte a trinta e poucos anos, quando ela tem 
os filhos. Ela carrega o ônus da maternidade. Pode-se resolver com 
creches, semi-internatos e instituições em que os filhos fiquem intei-
ramente amparados. Bem, mais tarde, quando ela já está com mais 
Idade e realizada dificilmente alcançará cargos de chefia. Aposen-
tando-se cedo - sabemos que a mulher morre mais tarde do que o 
homem segundo as estatísticas - ficando em casa depois dos cinqüen-
ta e relativamente moça, porque uma mulher de cinqüenta anos é uma 
mulher jovem, está no auge da sua criatividade, nessa época é que 
pode dar ao pais e ao mundo a sua criação e a sua experiência. Essa 
aposentadoria vai levá-la para dentro de casa, um trabalho, uma 
solidão, um trauma, quando poderá fazer muito pelo País. 

Quanto à Legislação trabalhista, existe uma discriminação. Essa 
proteção trabalhista prejudica a mulher. Deve haver leis protetoras 
para homens e mulheres, ambos devem ter a proteção igual em qual-
quer tipo de trabalho não somente para a mulher. O que acontece? 
Ela não se especializa. Não tendo a especialidade, vem a baixa re-
muneração. Verificamos que quanto mais especializado o trabalho, o 
número de mulheres é multo menor do que os dos homens. Então, vol-
tamos ao círculo falado: é pela educação, pela especialização que a 
mulher pode vencer e pode alcançar o que nós, todas as mulheres, 
desejamos. 
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O DASP, no livro "A Mulher no ServiÇo Público", declara: 

"O elemento feminino vem ocupando, de maneira satisfa-
tória, os mais variados cargos ou funções, desde o de menos ca-
tegoria aos mais elevados postos administrativos". E mais: 
"Constatou os benéficos efeitos do trabalho feminino, parti-
cularmente após a Guerra de 1914/1918. Conclui-se, evidente-
mente, ser o sexo feminino elemento dinâmico e não estático 
da produção nos serviços públicos, Federal, Municipal ou Esta-
dual". 



Verificamos, inclusive - é uma coisa sutil - no próprio lar, dis-
criminação contra a mulher. 

Só com uma conscientização da família, uma conscientização das 
próprias mulheres, de propaganda, de jornais, para todos os ramos 
de atividade. Verificamos na família: a moça trabalha e o rapaz 
também. Quando ela chega em casa é muito comum a mãe dizer: 
"Fulana, vá arrumar a camisa de seu irmão. Você já passou o terno 
de seu irmão? Você já lavou a camisa do seu irmão?" Então, a mulher 
trabalha fora, igualmente ao homem, mas em casa ela ainda supor-
ta aquele trabalho doméstico. 

Temos visto que o homem, pouco a pouco, vai se conscientizando 
e ajudando a mulher, e não julgando que ele perde a sua masculinida-
de, ele se desprestigia se ajudar a sua mulher nos trabalhos do lar. 
Ela ajuda fora a melhorar o nível familiar, e o homem está se cons-
cientizando, aos poucos, de que deve ajudar sua mulher em todos os 
sentido.s. 

Temos, por exemplo, assinado pelo Brasil, a Declaração Sobre 
Eliminação da Discriminação contra a Mulher, que foi aprovada una-
nimemente; e que no art. 1.0 declara: 

"A discriminação contra as mulheres é fundamentalmente 
imposta e constitui uma ofensa à dignidade humana, no caso de 
haver discriminação contra a mulher". 

O Papa João XXIII, na sua encíclica Paces in Terrae, declarou: 

"0 século XX será marcado por três conquistas principais: 
ascensão das classes trabalhadoras, a supressão da dominação 
entre povos subdesenvolvidos e a participação da mulher na 
vida pública". 

O Papa atual, Paulo VI, está seguindo as pegadas, nesse sentido, 
do Papa João XXIII, que realmente modificou o aspecto da Igreja 
em relação à mulher. 

Tal é a importância que a humanidade está dando, hoje, a essa 
questão, que as Nações Unidas, em 1975, para dar ênfase a este mo-
vimento, declararam o ano de 1975 o "Ano Internacional da Mulher", 
justamente para que todas as mulheres fossem conscientizadas nesse 
sentido e, também, os homens; principalmente eles. 

Creio que já falei sobre todos os assuntos e, finalmente, devo dizer 
que apesar da questão não ser exclusivamente feminina, mas abran-
ger ambos os sexos, no caso da mulher é mais significativo. Hoje em 
dia, havendo somente o desquite, a mulher é concubina; ao homem 
nada de mais, é um homem desquitado, nada lhe acontece. Mas a 
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mulher concubina é uma mulher marcada. E nesse ponto é que acho, 
que o lado da luta pela igualdade de direitos para a mulher, a luta 
pelo divórcio, a concessão do divórcio será muito mais significativo 
nesse setor, porque a mulher deixará de ser concubina para se tornar 
esposa legítima. 

A mulher bem casada o divórcio não influencia. Para mim pode 
vir milhões de divórcios, milhões de separações que para mim não 
têm nenhuma significação. Casada estou e casada permanecerei, por-
que casei consciente justamente casando por amor, não como emprego 
porque muitas vezes a mulher casa, porque não tem função, 
porque não tem um trabalho. É por isso que acho que o trabalho é 
um dever social; toda a mulher deve trabalhar. Sou pelo serviço cí-
vico feminino, porque a mulher tendo um serviço cívico feminino 
desde o início, ela vai se conscientizar que deve trabalhar, que deve 
dar uma parcela de sua vida para o País, seja na puericultura, apren-
dendo noções de puericultura, noções de economia doméstica e prin-
cipalmente no interior será de um grande benefício para a mulher 
e vai conscientizá-la de que ela é um valor, de que ela pode ter outro 
trabalho além das lides domésticas; que ela pode, perfeitamente fazer 
a sua costura, o seu bordado; mas que além dessa função ela tenha 
uma outra função intelectual, que ela, junto de seu marido, de seu 
companheiro, de seu irmão, de sua família, de quem quer que seja, 
possa colaborar e ajudar. E tendo uma certa instrução ou conheci-
mento, ela pode ajudar muito mais ao homem no desenvolvimento de 
nosso País. Apelo aos Srs. Senadores e Deputados que, ao apreciarem 
a futura Lei do Código Civil e que, aprovada, creio que demorará 
muitos anos para ser modificada, que se dê à mulher os mesmos di-
reitos e os mesmos deveres que os homens têm. 

Que esta Comissão alcance o mais amplo sucesso para que a 
discriminação contra a mulher seja abolida no Brasil. E que o Brasil, 
tendo sido o primeiro país latino e o primeiro país sul-americano a 
conceder o direito de voto às mulheres, seja, também, o primeiro 
País do mundo a eliminar completamente a discriminação contra as 
mulheres. (Muito bem! Palmas.) 
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DEPOIMENTO NA CPI DA MULHER 

Dinah Silveira de Queiroz 

Quando vocês tomarem conhecimento desta crônica, já terei 
dado meu depoimento na CPI da mulher, unindo minha opinião -
ou a intercalando - entre as ilustres colegas chamadas a depor. 
Em primeiro lugar, devo dizer que apresentarei mais tentativas de 
soluções do que propriamente queixas por este ou aquele indevido 
procedimento em relação à mulher brasileira, e não direi muito sobre 
a literatura nem recordarei - não é preciso - as lutas para a 
abertura das portas da Academia Brasileira, ao chamado segundo 
sexo. Nós mulheres, temos uma grande dívida para com nossas irmãs 
de sexo: aquelas para as quais não houve nome paterno no cartão 
de identidade de seus filhos. Há muito venho batalhando para que 
jovens estudantes de Direito - principalmente aqueles que pre-
tenderão especializar-se no Direito. de Família - para que façam 
estágio - bastam poucas horas - nas maternidades mais pobres 
do País. E, então, elas verão o imenso número de filhos sem pai, 
crianças que irão ser carregadas no colo da mãe, algumas deixadas em 
creches ou asilos - essas talvez as mais felizes - e outras largadas 
pelas ruas, constituindo o imenso, o enodoado problema da criança 
abandonada no Brasil. Falam em quatorze, quinze milhões, quem 
sabe lá? Entretanto, todas essas crianças, na antevéspera do "fa-
brico" dos filhos de laboratório, foram geradas como aquelas que 
nascem nas menores famílias de nossa terra e tiveram sem ex-
ceção aquele pai misterioso que entretanto desapareceu quando 
dele precisava, que não lhes quis dar o nome, e se por força das 
circunstâncias o fizeram, chegaram a abandonar empregos para 
não pagar uma humilima pensão. Este é o maior problema da mulher 
brasileira, porque estando mais perto da criação, por ser ela mesma 
a grande criadora, sente esses apelos com mais freqüência: é ver-
dade que a lei procura proteger de todas as maneiras, até mesmo 
antes de seu nascimento, a criança. Mas, e estas pobres mulheres 
para as quais só existem ameaças do antigo bem amado em troca 
do amor que lhes dera e para essas desgraçadas mulheres que não 
sabem sequer o direito que lhes cabe em relação a seus filhos; o 
direito de repartir com o pai da criança o sacrifício de criá-la até 
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torná-Ia um homem como deve ser, ou uma mulher como toda mãe, 
pelo menos quase todas, por piores que sejam, desejariam que fosse. 
t. por isso que eu acredito não ser possível resolver o problema do 
menor abandonado sem que a lei seja virtualmente funcionável; sem 
que haja advogados nomeados pelo Estado para funcionar, junto às 
maternidades, onde estão as mulheres mais pobres e geralmente 
não possuindo marido ou companheiro; que a investigação de pa-
ternidade não se torne algo tão complicado quanto é hoje, a deixar 
do lado de fora de uma proteção vital, os pequenos brasileiros. As 
testemunhas, devidamente especificadas, poderão esclarecer sobre 
o tempo em que viveram juntos os pais que se separaram. Mas isto 
tudo deve funcionar prontamente como funciona o delito e a re-
pressão, porque não existe maior delito do que o homem que nega 
a paternidade de seu próprio filho, deixando-o entregue a uma sorte 
que muita vez o leva aos caminhos mais sombrios, quando não ao 
marginalismo e ao crime. Em nome das mulheres, reivindico para 
nosso País, leis mais justas, de aplicação mais rápida, mais fáceis 
e viáveis na comprovação da paternidade das crianças que nascem 
sem o direito de ter o nome do pai numa carteira de identidade -
quando chegam a tê-la são perseguidas pela vida afora pelo maior 
preconceito que existe entre nós, esse preconceito que recai sobre 
milhares e milhares de mulheres brasileiras, e a elas que eu quero 
dar a mão. 

NINGUÉM EM CASA 

Dinah Silveira de Queiroz 

Eu sou alguém que não tem medo de mudar, se por acaso for 
evidente o engano em que mergulhei. Um substancial artigo da re-
vista "Psicologia, Hoje" (Psychology Today) fala na erosão da fa-
mília americana com uma simplicidade de uma maneira de ver o todo 
que nos traz mensagens a nós também, sobre as futuras gerações que 
vão governar e dirigir este país. O inquérito é de Walter Mondale, 
e o título é a "A família perturbada". Este é o primeiro dos pequenos 
capítulos; já no segundo passamos a ·outro título. "Ninguém em 
casa", A EROSÃO DA FAMíLIA AMERICANA. Quando hoje tanto 
nos preocupamos com a lei do divórcio e falamos nos males que ela 
viria corrigir, eis o que os psicólogos americanos encontram de errado 
na família: os crimes juvenis dependem de sua formação. A quan-
tidade de relações ilegítimas é num país de fácil divórcio, mais do 
dobro do que nas últimas três décadas e ficamos lendo sobre o 
suicídio como uma das causas de morte dos jovens; das duzentas 
mil crianças que sofreram abusos de seus pais ou dos que as guar-
davam, em cada ano que passa. Assim, os que observam a desunião 
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da família americana vêm na capa da revista do número de maio 
uma patética fotografia cortada em três pedaços: o pai rasgado do 
papel, os dois filhos também, como se fossem partes dilaceradas do 
mesmo grupo familiar, e a mãe igualmente ocupando o seu lugar, 
mas desunida dos filhos e do marido, pelo rasgão do papel foto-
gráfico. Então, lemos uma longa exposição sobre as possibilidades de 
recuperação dessa família que os psicólogos e mestres julgam em 
decadência. Como metade das mulheres americanas trabalham, e 
quase sempre à hora em que seus maridos estão trabalhando, as 
crianças ficam em casa, diante da televisão ou se unem a pequenos 
grupos de amiguinhos da vizinhança; meninos ou meninas que te-
nham quase sempre a mesma idade. É curioso verificar que uma das 
afirmações dessa polêmica visão panorâmica sobre a família ameri-
cana é a de que em casa deve sempre existir um adulto que dê aos 
pequenos um amor "irracional". Que significa isto? Que eles se sin-
tam particularmente queridos, admirados, estimulados, em termos 
pessoais e não como na escola, onde por melhores que sejam os mes-
tres, têm tratamento igualitário e nenhum carinho especial para com 
eles? Essa base de amor de uma pessoa mais velha, significa o res-
peito pelas gerações mais antigas, a afeição pela proteção de parentes 
e tira do menino ou da menina a "ditadura" da TV (Como vocês 
sabem, há pouco tempo comentei aqui, numa crônica intitulada 
"Quem manda nos Estados Unidos?" que, sem dúvida, o primeiro 
lugar era a Casa Branca, mas o segundo em poder era a televisão, 
ficando o Senado em quinto lugar; etc. etc. e até mesmo ·o cinema 
em vigésima classificação). A televisão e os garotos da mesma idade 
são a companhia das crianças que vivem sozinhas, porquanto seus 
pais e suas mães não lhes dão tempo suficiente: porque trabalhem 
durante toda a semana e, muita vez, porque nos fins de semana as 
crianças prefiram arrumar um programa com seus próprios compa-
nheiros, tampouco convivam o bastante. Assim, há o corte que a 
revista tornou dilacerante entre pai, filhos, mãe. O especialista sobre 
problemas familiares Bronfenbrenner, julga não ser necessário re-
comendar grandiosos estudos e comissões, às comunidades infantis, 
às reuniões, acompanhadas por mestres e doutores em trabalhos 
sociais de menores. Eles não substituem de forma alguma aquele 
centro familiar de onde uma criança deve sair para tais reuniões, às 
vezes benéficas às vezes fortes, com uma dose suficiente provida de 
amor e a certeza de que alguém mais velho e mais experiente pensa 
em seus problemas e tem ternura suficiente para perdoar, quando 
for a ocasião. Mas, de toda essa cuidada explanação dos problemas 
da família americana que também nos tocam, o que nos fez mais 
impressionados e de certo modo atingiu de frente nossa idéia sobre o 
divórcio, como um remédio amargo para regularizar o caos das fa-
mílias ilegítimas, foi o fato de que no país onde o divórcio é tão 
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fácil, um sexto dessas famílias seh composto de uniões ilegais. Isto 
me deu o que pensar! 

QUEM TEM MEDO DA EDUCAÇAO MORAL E CíVICA? 

Dinah Silveira de Queiroz 

Já me perguntaram - e é possível que isso entre também como 
uma das questões mais ferventes da CP! da mulher - o que pensa 
a cronista da educação moral e cívica. Talvez haja uma extensão: 
a jo_vem teria obrigações de prestar serviços de natureza diversa do 
serviço militar, mas com um condicionamento social que a faria 
cumprir em sua mocidade deveres paralelos com os dos jovens que se 
alistam? Vamos colocar ordem no assunto. Estamos em primeiro 
lugar diante das crianças, para ensinar-lhes, a esses garotos, e a 
essas meninas que sabem de muita coisa não apropriada à sua 
idade, através de programas para adultos que eles, os meninos tei-
mosamente assistem na TV. Já disse nessa mesma crônica que um 
congresso de pais e professores nos Estados Unidos, em atenta ob-
servação, conseguiu apurar que até chegar à idade de quatorze anos, 
um menino já teria visto pela TV onze mil assassinatos. É portanto 
ingrata e delicadíssima a situação daqueles professores que vão en-
sinar a matéria da moral a esses meninos que já estão acostumados, 
como nunca estivemos, ao crime, à morte, à corrupção, aos artifícios, 
à espionagem, às façanhas mais truculentas. Mas, existe por outro 
lado um incrível provisão de fé acumulada dentro do coração ju-
venil, e é na pré-adolescência, aos quatorze anos, que ele começa a 
abrir seus olhos para o mundo nas próprias admirações. Então, eu 
creio que se possa fazer um trabalho em torno da moral e do civismo 
para esses meninos, mas é preciso conhecer o ambiente em que eles 
vivem, o que lhes penetrou na cabeça sobre as malícias e as mal-
dades do mundo. Eu já disse: seduzir uma criança é muito mais 
difícil do que seduzir um ser adulto. Mas isto é possível. Se nós dei-
tarmos os olhos, por exemplo, sobre a vida da Princesa Izabel, como 
eu fiz para os jovens, e retirarmos dela aquela espécie de bronze 
fundido, veremos quanta riqueza, quanto interesse humano pode 
vir da personalidade desta mulher. É a sua infância; até mesmo 
seu namoro e casamento "trocado", pois era destinada a um primo 
do Conde D'Eu. Tudo isto pode fazer uma sorte de encantamento em 
torno da Princesa, chegando-se o menino mais perto dela, quebrado 
enfim o invólucro que desumaniza aos olhos das crianças as grandes 
figuras de nossa História. Tudo pode ser feito com graça, interesse 
e cuidado para não cair naquela cantilena de louvores a que os 
meninos não prestam mais atenção, pois seus heróis são bem hu-
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manos e podem ser conhecidos a qualquer hora na televisão. Falar 
de um Tiradentes e dizer de sua resistência enquanto todos os outros 
falharam, mas explicar seu heroísmo num tom do qual o aluno possa 
participar como se o visse. E assim, poderemos desfilar personagens 
de nossa História que nos deram seu exemplo e também procurar, se 
quisermos chegar ao lado moral das lições, tirar o excesso de pre-
gação solene, brincar, se pudermos, com ensinos antiquados, falar 
na palmatória, contar-lhes sobre a liberdade de escolher o procedi-
mento entre o bem e o mal que antes os alunos não tinham, pois 
eram castigados severamente. Quanto àquela contribuição da mulher 
à causa da Pátria, eu a colocaria num plano por enquanto de volun-
tariado. Há muito mais ideal dentro dos corações femininos. do 
que se pensa. Basta verificar no Programa Rondon. Proporíamos 
várias missões, onde as jovens fizessem serviços sociais devidamente 
treinadas que fossem para auxiliar as famílias mais pobres e que 
moram num Brasil mais difícil e longínquo e fazê-las sair do que eu 
chamo de "pobreza mineral", podendo a mulher aproveitar lições que 
agora estão sendo ministradas em todo País e que lhes permito, 
através de qualquer artesanato, de fazer rendas, cuidar do plantio 
de hortaliças e do estímulo para melhoria de vida dentro do quadro 
em que vivem, segundo estudos dos especialistas, pois que isso é 
possível. Se me perguntam, então, ou se me perguntarem, já agora, 
na CP! da Mulher sobre tais assuntos, responderei que toda minha 
simpatia para lá se encaminha, m.as será preciso criar ambientes, 
formar grupos interessados, construir dentro da juventude a cons-
ciência de que nada mais queremos dela senão depositar em suas 
mãos o amanhã que já não mais nos pertencerá. 

227 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



HELONEIDA STUDART 



j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 



A SRA. HELONEIDA STUDART - Ex.rn.o Sr. Presidente, demais 
componente.s desta Comissão Parlamentar de Inquérito, Srs. Parla-
mentares, meus Senhores, minhas Senhoras. 

Vim aqui para falar da mulher trabalhadora e para colocar a 
mulher trabalhadora, a luta da mulher em geral, como uma luta 
menor dentro da luta dos trabalhadores em geral. 

Quando se fala em movimento feminista no Brasil, pensa-se 
sempre, de uma maneira folclórica, que a mulher pretende fazer 
guerra ao homem. Isto não é verdade. A mulher se proclama des-
semelhante do homem, embora postulando ser sua igual nos direitos, 
nos deveres, nas responsabilidades e, principalmente nisso, de que 
venho tratar hoje, que é o mercado de trabalho. 

Falei aqui que ia tratar da mulher trabalhadora, porque se 
trata de um trabalhador de segunda classe, de um trabalhador que, 
em todos os contingentes, é mais mal pago, recebe uma remunera-
ção menor, e tem uma atividade menos gratificante. 

Verifica-se que, dos 33 milhões de mulheres em condições de 
atuarem na produção do Brasil, apenas 6 milhões estão participando 
ativamente da economia. E verifica-se, ainda, que dessas mulheres, 
57 por cento engrossam o contingente dos trabalhadores que ganham 
o salário mínimo. 

Gostaria de dizer que, embora este seja um País sem estatísticas 
nossas estatísticas são, de modo geral, precárias - as estatísti-

cas de que dispomo.s e que foram citadas por Ellete Safioti no seu 
famoso livro, dizem que a mulher à medida que se acelera a nossa 
formação econômica vem sendo limitada e, em algumas fases, até, 
eliminada do mercado de trabalho. 

Assim é que em 1872, 45% das mulheres participavam de algum 
tipo de atividade produtiva, quer na agricultura, quer na manufa-
tura que estava começando, quer nos chamados serviços domés-
ticos ou terciários. 

Pois bem, em 1920, esse contingente era muito menor e apenas 
15% da população feminina trabalhava ativamente. E hoje, depois 
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do processo de industrialização q:1e houve em 1950, verifica-se que 
apenas 17% das mulheres estão trabalhando e a maioria delas, nessa 
chamada faixa do salário mínimo ou ·então ao nível do subemprego, 
ou ainda no gênero daquele tipo de trabalho agropecuário, de zona 
rural, que é o trabalhar como trabalhador não-remunerado, como se 
vê freqüentemente, entre sitiantes e colonos, e que eu como nor-
destina conheço muito bem, de onde caiu toda a ideologia de fragi-
lidade da mulher, que é uma falsa ideologia, pois sempre vi as mu-
lheres trabalharem no cabo da enxada, de sol-a-sol, com uma única 
diferença, de que, na região em que nasci, o homem por uma jor-
nada de sol-a-sol, para colher algodão ganha Cr$ 10,00 e a mulher 
ganha Cr$ 5,00, além de que se pede dessa mulher uma tarefa su-
plementar que é tarefa doméstica, ou seja, após o dia de trabalho 
ela ainda deverá ir buscar água no poço a alguns quilômetros de 
distância, que nós chamamos de léguas, e se há algum parlamentar 
nordestino aqui saberá o que é: "Fui a 6 léguas de distância buscar 
água no pote." .Ela ainda deverá se encarregar dos filhos e deverá 
ainda fazer comida, e eu digo, quando há comida. E essa mulher, 
que vive num sistema de sub-remuneração, encontra em toda a parte 
não só a situação que lhe foi condicionada pelo mercado de trabalho, 
mas, também, a situação que lhe foi dada pela ideologia dominante 
e que se manifesta - falarei numa linguagem popularesca - na-
quilo que se lê nos pára-choques dos caminhões: "Mulher aqui só 
diz valha-me Nossa Senhora do Bom Parto". 

Diante dessa situação de mulher subempregada, a Universidade 
de São Paulo fez uma pesquisa para ver se era verdade isso, que 
essas mulheres feministas estavam diz·endo todo dia, que as traba-
lhadoras eram trabalhadoras de segundo time. Em 1970 esta Uni-
versidade fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que, realmente, 
em todos os escalões de todos os empregos, apesar da lei que é 
muito clara e diz que para trabalho igual, salário igual, as mulheres 
recebiam sempre muito menos do que os homens e até mesmo na-
quelas profissões ditas femininas, ou seja, secretárias e tradutoras, 
elas ganhavam, pelo menos, 25% menos do que os homens. 

Entre os condicionamentos que se criaram sobre a situação da 
mulher, criou-se uma idéia interessante que não tem fundamento 
algum na economia e nem na ciência política, é que o trabalho da 
mulher é um trabalho suplementar ao do homem, é um trabalho 
que ajuda ao do homem. Este argumento não tem, absolutamente, 
validade alguma. Estou à vontade para colocar isso porque coloco 
sempre, é meu pe.trão. Se meu quilo de tomate está valendo na 
praça Cr$ 5,00, não vou vendê-lo na feira por Cr$ 4,00 apenas por-
que sou mulher. Não interessa que seja casada ou que tenha pai, 
ou irmãos trabalhando, o que interessa é o peso que está valendo 
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o trabalho no mercado. E isso nã::J está acontecendo com a mulher. 
A própria mulher aceita essa teoria de que o trabalho dela é e deve 
ser mais mal pago, ela se conforma, ela é cúmplice de uma situação 
que já é muito velha e já está se tornando estratificada na cultura. 

Se se verificar, por exemplo, a situação da mulher diante do 
próprio sindicato e, quando se fala em sindicato, quando se fala em 
liberdade eu, que sou uma pessoa muito realista, pelas minhas raí-
zes, e pela minha formação, digo sempre: a liberdade que me interessa 
primeiro é a liberdade dos sindicatos porque, se muitos homens re-
presentam o povo, como os senhores, e outros escrevem nos jornais, 
c::Jmo eu. a verdade certa e esmagadora é que a totalidade do povo 
trabalha e, portanto, são os sindicatos, é dentro dos sindicatos que 
se passam as verdadeiras lutas e onde a liberdade tem maior im-
portância para que se possa reivindicar condições de vida mais 
dignas. 

Verificando, também, a base de pesquisas estatísticas, qual seria 
a situação da mulher dentro do sindicato? Viram-s·e duas coisas: 
primeiro, que nos sindicatos do Rio de Janeiro que são, se não me 
engano 104, apenas 12% das mulheres de cada categoria profissional 
são sindicalizadas e dessas 12% apenas 10 sabem que o sindicato é 
o único órgão que, realmente, representa o interesse do trabalhador. 

A maioria delas - as 6 ou 8 restantes - acha que o sindicato é 
um órgão sócio-recreativo - digamos assim - um clube. E existem 
aquelas que até não sabem para que o sindicato serve e existe várias 
que responderam: eu não vou ao sindicato porque o meu marido não 
deixa. 

Então, verificamos que, por sua vez, essas entidades de repre-
sentação de classe que são os sindicatos, elas não se interessam em 
promover o trabalho da mulher, ou seja, para promover a profissio-
nalização da mulher, a qualificação da mulher no trabalho, não. 

A maioria das coisas que o sindicato tem para a mulher são 
cursos de corte e costura, ou seja, confirmações daquilo que s·e cha-
maria de papel tradicional da mulher, o papel de rainha do lar, 
aquele papel que a sociedade tecnológica já não aceita que ela de-
sempenhe apenas. até mesmo porque é um ser tão bem dotado 
quanto o homem, é um ser dotado dos mesmos 12 bilhões de neurô-
nios que o homem tem no cérebro e não é justo que viva numa 
única dimensão. Se abrir mão dessa dimensão encantadora e dessa 
dimensê.o que nenhuma de nós mulheres quer lançar fora, que é a 
dimensão da feminilidade e da maternidade, a mulher do século XX 
- e entre as quais a mulher brasileira - quer viver em todas 1s 
suas dimensões. 
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Voltando ao problema da r::.ul::wr trabalhadora, partamos da si-
tuação da mulher que trabalha fora. Diria, então, que a mulher que 
trabalha fora tem uma grande preocupação que vem do mais ín-
timo de sua estrutura psicológica, com relação à maternidade, e é 
a seguinte: ela pensa "com quem deixarei meus filhos?" 

Sabemos que, desde 1969, existe no Brasil uma lei que diz: toda 
empresa que tiver mais de 30 mulheres com idade acima de 16 anos, 
deve ter instalações de uma creche para que a criança receba assis-
tência próxima da mãe, como assistência de enfermagem, instala-
ções sanitárias e assim por diante. Esta lei continua, como muitas 
outras, ornamentando os papéis. 

Verificou-se que, em 1976, em todo o Rio de .Taneiro, ·existiam 
apenas 90 creches e estas eram de diversos tipos, desde a creche 
particular que cobra uma média de Cr$ 1. 500,00 para guardar uma 
crianr;n, até a creche que é feita em convênio com organismo pú-
blico ou religioso sem contar que existem inúmeros depósitos, mais 
ou menos clandestinos, onde as mulheres operárias deixam os seus 
filhos para serem guardados nas piores condições de higiene e de 
apoio psicológico existentes e conhecidos. 

Não se faz nada para que a mulher trabalhadora tenha a capa-
cidade de desenvolver o seu potencial com tranqüilidade. Inexistem, 
não só as creches, como as cidades infantis, como as escolas pré-
primárias gratuitas, os jardins de infância gratuitos e tudo aquilo 
que se chama de equipamento coletivo, sem o que a mulher que 
trabalha será sempre uma mulher angustiada e aflita porque não 
sabe de que maneira ·estão sendo tratados seus filhos. 

Levamos em conta que a média dos filhos da mulher que tra-
balha é sempre de 4, não são famílias pequenas, são sempre 4 filhos. 
Esta organização e este amparo não existem e a mulher fica sempre, 
de uma maneira curiosa, sozinha para se encarregar de seus filhos. 

Pergunto-me, como mulher que sou, como trabalhadora que me 
orgulho de ser e como mãe, se o filho pertence à mulher? Sabemos 
nós que não. O filho pertence à socied~de, o filho é um ser que é 
preparado, por vários fatores, para atuar e se desenvolver no mun-
do e, de pr·eferência. para mudar o mundo. Mas, ele não pertence 
à mulher, não fica no colo de sua mãe, ele tem um desenvolvimento 
que é do ventre para os seios, dos seios para o colo, do colo para o 
chão, do chão para a rua, da rua para o mundo. Não tem nenhum 
sentido que se deixe a mulher sozinha para criar este filho que não 
pertence a ela. 

São todas essas, e muitas mais, as problemáticas com que se 
defronta a mulher trabalhadora em nosso País, sem contar com os 
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baixos salários, com a falta de amparo da sociedade, com o afunila-
mento. Verifica-se, por exemplo, que na faixa dos maus salários, há 
uma mulher para cada 3 homens; dos salários de nível médio, há 
uma mulher para cada 6 homens; e, na faixa acima de 20 salários 
mínimos, há apenas uma mulher para cada 19 homens. É toda uma 
conjuntura que coloca a mulher como um ser menor ainda. Não 
discutirei, aqui, os aspectos jurídicos porque não sou advogada, mas, 
aqui, já foram discutidos e tenho a impressão de que esta Comissão 
quer tirar uma visão global de tudo aquilo que é o ser feminino no 
Brasil. 

Não vou estender-me ainda mais, porque outros já falaram an-
tes e tenho outro tipo de responsabilidades, mas, queria dizer, ainda, 
aos senhores que a situação da mulher, no Brasil, tem que ser vista 
com muito realismo, principalmente, por aqueles que pensam em 
acelerar o desenvolvimento deste País, porque uma coisa é verdade, 
sem as mulheres, sem a atuação das mulheres na produção, sem a 
participação das mulheres na política, é até possível que a sociedade 
construa muitas pontes, muitas estradas e muitos poços de petróleo. 
Mas, para construir uma sociedade humana, em que os valores hu-
manos tenham predominância e que seja feita uma sociedade vol-
tada para o homem e não para cifras e estatísticas - é a expe-
riência universal - sem a mulher não se obterá esse tipo de desen-
volvimento. É a mulher que dá o toque humanista a todo o tipo de 
sociedade voltada para o homem porque ela, entre outras coisas, fi 
a mãe do homem. Era o que tinha a dizer, muito obrigada. (Palmas.) 
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MARIA APARECIDA BARBOSA DE CARVALHO 

(CIDINHA CAMPOS) 





Aqui já estiveram muitas mulheres, importantes mulheres bra-
sileiras, falando sobre este mesmo assunto que hoje me traz ao 
Congresso Nacional. 

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a situação 
da mulher nos diversos setores de atividades da sociedade brasileira. 

A psicóloga Carmem Barroso, por exemplo, afirmou que sempre 
que a mulher sai de casa para exercer uma atividade remunerada, 
encontra ocupações menos gratificantes, menores oportunidades de 
realização profissional, salários mais baixos, menor prestígio e con-
dições de trabalho piores que a do homem. 

E isto é verdade. 

A pesquisadora Maria Malta Campos falou sobre o problema da 
dupla atividade de grande parte das mulheres que trabalham, obri-
gadas a cuidar também da casa e dos filhos. 

E isto também é verdade. 

A secretária do Ministério do Trabalho Maria Alice Silva, falou 
sobre o preconceituoso dispositivo antimulher, que está no Código 
Civil, que permite a anulação do casamento por ausência de virgin-
dade. 

E isto é também verdade. 

Enfim: muitas mulheres ilustres aqui estiveram e aqui estarão, 
todas falando sobre o mesmo e secular assunto: a discriminação 
que se faz a nós, mulheres. Uma abordará a prostituição, outra a 
dona-de-casa, uma outra a virgindade. E a.ssim por diante. 

E tudo continuará sendo verdade. 

Pois bem: eu aqui estou para falar sobre todas elas ao mesmo 
tempo, porque vou falar sobre a mulher-artista. 

Sim, porque nós, artistas, somos um pouco disto tudo: prosti-
tutas e virgens, donas-de-casa e mães-de-família. 

E isto, meus senhores, também é verdade. 
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Ninguém mais do que o hom2m sabe disto. Ninguém mais do 
que os pais sabem que ter uma filha artista não é coisa lá muito 
boa para uma família que se preze. 

Muitos pais continuarão dizendo: 
Antes quero te ver morta do que artista. 
Quando os pais só poderiam dizer: 
Antes morta do que infeliz. 

Desde cedo nós, mulheres, sofremos um preconceito que vê na 
artista, que sempre viu na artista-mulher, uma aprendiz de pros-
tituta. E os camarins sempre foram, para quase todo mundo, o ves-
tíbulo, a ante-sala da casa de tolerância. 

Não me venham dizer que isto é coisa do passado, que isto per-
tence à idade média. Não. Até hoje, em todos os lugares por onde 
passamos, somos vistas como mulheres livres. (Rápida) Por favor: 
que eu não me perca pela palavra. Não livres no sentido de liberdade, 
claro! 

A expressão "isto é coisa de artista", referindo-se a um com-
portamento menos recomendável numa moça, é de uso corrente. 

Pudera! Nós somos a refeição diária de ilusão nas cabecinhas 
de quase todos os brasileiros. Nós estamos ali, aprisionadas numa 
caixa de madeira em sua sala de visitas, ou no palco, diante dos 
1eus olhos, expostas, permanentemente expostas e indefesas - elas 
(vocês) estarão pensando ou falando: É bonita. É feia. É bem casada. 
Ou mal. E trocam-se informações, permutam-se conceitos sobre a 
seriedade desta ou daquela artista, porque afinal de contas nós somos 
mulheres públicas, e isto permite a todo mundo enfiar o nariz em 
nossas vidas. 

É claro que as coisas mudam se vem o sucesso. E a mamãe e o 
papai passam a aparecer juntos com a filhinha nas páginas das 
revistas. E dão entrevistas, e dizem coisas bonitas sobre a televisão 
e o teatro. Afinal de contas, ninguém desconhece que uma moça da 
classe média que faz sucesso como artista, acaba sendo o esteio da 
família. Com um bom contrato, ela se transforma na aposentadoria 
do velho pai, e paga o dentista, o médico, os vestidos e os sapatos da 
mãe, além dos estudos dos irmãos. Onde alcançar o dinheiro do 
seu sucesso, do seu contrato, ela vai estar lá, pronta a socorrer, a 
amparar. 

Sim, porque o sucesso, a fama, chegam quase a perdoar tudo. 
Até mesmo a uma artista. Mas quando saímos de casa, enfrentando 
a rua, os gabinetes, os coquetéis, os aeroportos - aí então conti-
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nuamos sendo uma mulher mais fácil de ser abordada do que, por 
exemplo, uma funcionária pública; menos honesta do que uma co-
merciária. 

Viajando pelo Brasil afora, e sem excluir disto as grandes cidades, 
enfrentamos muita discriminação dos hotéis. Ou porque nos olham 
desconfiados, ou porque nos olham com malícia. Nos reconhecem, 
nos sorriem, nos cumprimentam amavelmente. Alguns, mais cínicos, 
até nos pedem autógrafos para os filhos - mas sempre se esquecem 
de recolher, do fundo dos olhos, um brilho safado de malícia. 

Nós estamos vendo hoje, na novela Nina, a discriminação de 
uma escola à filha de um dansarino. Este mesmo fato aconteceu 
com Bibi Ferreira, quando menina, por ser filha de Procópio Fer-
reira. Enganam-se os que pensam que isto acabou. Em muitos colégios, 
mesmo no Rio e em São Paulo, os filhos de uma artista não são vistos 
com muita simpatia e bom-grado. 

Filho de artista é filho do mundo. É filho da vida. Dá sempre a 
impressão de que nasceu num camarim. 

Claro que os tempos mudaram em muita coisa. Que existem es-
trelas fulgurantes no céu da televisão, do teatro e do cinema -
respeitáveis mães de família reconhecidas por todos. Donas de uma 
vida doméstica comum, normal- tão normal que nem parece a vida 
de uma artista. E é aí justamente que mora o preconceito. E a his-
tória é tão velha que se perde no tempo. A Igreja, na antigüidade, 
negava os sacramentos da confissão e da comunhão aos artistas que 
estavam para morrer, a menos que eles renegassem sua profissão. E 
é conhecido o exemplo da atriz Adriene Lecouvrer que preferiu jogar 
fora a oportunidade da vida eterna a renunciar sua paixão pelo 
palco. E foi este, tendo como palco o seu leito de morte, o maior 
papel da sua carreira. E o de maior grandeza. E também o de maior 
sucesso - pois sua repercussão val durar para sempre. 

Agora, eu peço licença aos senhores, para falar um pouco em meu 
próprio nome, uma vez que estou aqui, atendendo a um convite 
que muito me honra, para prestar um depoimento pessoal- o mais 
afastado possível das considerações teóricas que cercam um assunto 
tão importante universalmente, como este que vem sendo radiografado 
por esta CPI. 

É a primeira vez que tenho a oportunidade de estar aqui, fa-
lando a um grupo de pessoas que está sempre mais acostumada a 
ser ouvido do que a ouvir. Até mesmo por força de sua profissão. E 
estou particularmente feliz por estar aqui, agora, depois da batalha 
do divórcio, que saiu desta Casa vitoriosa, em que pesem as pressões 
e contra pressões sofridas. 
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Não acompanho quanto seria de desejar a atividade política do 
meu País. A verdade é que temos perdido, gradativamente, o prazer 
pela participação na vida pública do Brasil, uma vez que nos afas-
tam cada vez mais disto - sem que desejemos. 

Mas me informo quanto posso e quanto me deixam, e sei que 
na atual legislatura, segundo o jornal O Estado de S. Paulo, somente 
pouco mais de 10 por cento dos representantes do povo, apresentaram 
algum projeto relacionado com a mulher. Apenas 7 dos 66 Senadores 
e 44 dos 364 Deputados. Este número de cadeiras ocupadas por Se-
nadores e Deputados não correspondem aos últimos tempos, é claro. 

Mas a existência de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
sobre o assunto, demonstra o interesse e o desejo de que se faça 
alguma luz sobre o assunto e que se possa, desta maneira, resolver 
alguns dos problemas básicos da discriminação que se faz à mulher 
nos diversos setores da atividade profissional no nosso País. 

Eu sou uma artista, como os senhores sabem. A esta designação, 
segundo os dicionários, pertencem os atores, os bailarinos, os músicos, 
os artistas de circo e, até mesmo, os jogadores de futebol. Sinto-me 
feliz nesta companhia. Não desejo outra. 

Uma mulher que é artista é discriminada pelas duas razões: 
por ser mulher e por ser artista. E o comportamento da sociedade em 
que vivemos é tão incoerente e estranho, que ao mesmo tempo que 
discriminam a mulher artista, considerando-a marginal do contin-
gente feminino normal, cobram dela (de nós), um comportamento 
normal, isto é: dentro dos padrões clássicos, acadêmicos do que 
venha a ser feminilidade. Explico melhor: a mulher-artista sempre 
fumou em público, desde os mais remotos tempos; freqüentou salas 
de jogos e nunca se importou em levantar um brinde num bar; a 
mulher-artista sempre riu alto nos lugares públicos e nunca teve o 
pudor de esconder as pernas, quando é necessário mostrá-las. Quando 
eu disse que a nossa profissão tinha um pouco de tudo, inclusive de 
prostituição, é que o nosso trabalho é justamente divertir, distrair os 
outros, dando-se em dramas, comédias, shows - muitas vezes sem 
vontade e sem prazer. Exatamente como as prostitutas. 

E no dicionário Aurélio aparece lá, por coincidência pura e sim-
ples talvez, entre os sinônimos de prostituta, o de "mulher da co-
média". 

E em todas as épocas, com raríssimas exceções, a artista mulher 
foi descriminada, perseguida, quase queimada em praça pública, 
como se fez com santos e mártires. 
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Mas vamos chegar ao Brasil e à época contemporânea, para que 
eu não me perca em exemplos em todo o mundo, que ocupariam mi-
lhares de páginas escritas. No Brasil, eu citei no início o caso de 
Bibi Ferreira, recusada numa escola por ser filha de Procópio (saber 
com a própria Bibi o nome do colégio, mas acho que foi o "Sion" 
aqui no Rio. Seria bom citar o nome certo do colégio). 

Mas o exemplo mais gritante é o de Dercy Gonçalves, sem dú-
vida alguma o maior nome do teatro popular brasileiro, e que foi 
descriminada sempre, inclusive pelas verbas oficiais. Sim; negavam 
apoio ao seu trabalho, afirmando que o teatro que ela fazia era 
cheio de palavrões e maus costumes. 

Saída - praticamente corrida - de uma cidadezinha provin-
ciana, onde viam nas suas atitudes as atitudes de uma mulher à-toa, 
Dercy enfrentou nas cidades grandes o mesmo ranço da província. 
E foi descriminada como mulher e como artista. E aí está a incoe-
rência da nossa sociedade, que eu mencionei há pouco. Marginalizam 
a artista do grupo feminino, como que afirmando que artista não 
tem sexo - mas se escandalizam com o nosso comportamento no 
palco. Os homens podem falar todos os palavrões que desejarem, 
mas nós mulheres, não. Como se a dureza da vida e o realismo dos 
tempos que vivemos só pertencessem aos homens. Como se nós, mu-
lheres, estivéssemos numa redoma de vidro, inatingíveis e puras. 

E não apenas se escandalizam - mas nos censuram, e usam de 
sua força, de sua autoridade, para nos punir. Dercy foi perseguida e 
alvejada pela Censura desde o início da sua carreira. E por discri-
minação. Artistas homens podiam subir ao palco e dizer coisas piores, 
mas ela não ... ela como mulher não podia usar daquela linguagem, 
pois palavrão em lábios femininos fica mais indecente. Isto não é 
uma invenção: é um despacho da Censura, que pode ser encontrado 
em seus arquivos. Comportavam-se como machões da mais antiga 
estirpe, querendo nos preservar, nós, pobres mulheres, do uso gros-
seiro da linguagem. Mas esses mesmos homens que se escandalizavam 
na platéia e reprovavam a liberdade oral feminina, nos cercavam 
sempre nos corredores, nos perseguiam nas ruas, nos olhavam ma-
liciosamente no saguão do hotel. 

Tem sido sempre assim. 

Há 3 anos atrás (dar o tempo certo) eu estreei um espetáculo só 
para mulheres. Tenho certeza que ninguém ignora o sucesso alcan-
çado no Rio, em São Paulo e em mais cidades brasileiras. A discri-
minação à presença do homem na platéia era menos grave do que 
a que é feita pela Academia Brasileira de Letras à presença de mu-
lheres entre os chamados imortais. Era um clima de jogo, ao mesmo 
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tempo de análise de grupo, onde descontraidamente eu e mais 300, 
500, 700 mulheres reunidas, falávamos, gritávamos, proclamávamos 
os nossos problemas, num exercício de grande resultado de libertação. 

Nós não estávamos nos escondendo dos homens, estávamos apenas 
querendo ter uma reunião entre nós, assim como os homens do Lions 
ou do Rotary Club. Pois bem, depois de muito sucesso, a Censura 
resolveu configurar a minha peça "Homem não Entra", como in-
constitucional, pois apresenta uma descriminação. E toda e qualquer 
descriminação é proibida expressamente pela Constituição Brasileira. 
Eu discriminava os homens e isto é proibido. A Constituição pode 
tolerar, no máximo, a discriminação contrária, como a que ocorre na 
Academia. 

E fui proibida. 

Os homens querem nos isolar, nos marginalizar, fazendo de 
conta que nos protegem. Dizem: "Não faça isto, não fica bem numa 
mulher ... " exatamente como antigamente se dizia: "da boca de uma 
mulher só devem sair rosas ... " 

Quer dizer: com jeitinho vão nos enfiando nos cantos do mundo, 
escondidinhas, humildes, modestas e tímidas criaturas ... 

Pois bem: com a vitória do processo contra a Censura, voltei a 
fazer meu espetáculo só para mulheres. Ficou provado que não é 
uma criminosa discriminação aos homens. 

Mas a semana passada, em Barra do Piraí, no Rio, o Juiz de 
Menores resolveu contestar a Censura, e disse que o meu espetáculo, 
lá, seria proibido para maiores de 21 anos e não de 18. E passou a 
cometer desmandos, usando mal da sua autoridade. As mulheres, é 
claro, ficaram umas feras. Elas diziam com toda a razão: com 18 
anos eu posso votar, posso casar, posso ter filhos e agora posso até 
me divorciar, mas não posso assistir a um espetáculo de teatro, 
porque tem alguns palavrões. 

É um absurdo! 

Um comissário proibiu a entrada de uma mulher casada maior 
de 18 anos, mas menor de 21. Quer dizer: nem a lei do Pais ele co-
nhece. 

Estas mesmas mulheres barradas no meu espetáculo, menores de 
21 anos, estarão recebendo do INPS, portanto do governo, pílulas 
anticoncepcionais de graça. 

Pergunto: se fosse um espetáculo feito por um homem, só para 
homens, o Juiz de Menores estaria interessado em "preservar" os 
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bons costumes dos rapazes menores de 21 anos? Ou acharia natural 
e diria mesmo ao seu filho de 18 anos: "vá ver, assista - você vai se 
divertir". E comentaria feliz com seus amigos: "Meu filho está um 
homem. E é macho, graças a Deus!" 

Porque a educação mais hipócrita, comum aos pais, é sempre 
esta: com medd do homossexualismo, educam seus filhos homens na 
grosseria e na vulgaridade. E com medo da prostituição educam suas 
filhas na ignorância. 

Erram as duas vezes e não impedem ambos os flagelos. 

Hoje, dia que reservei, com muita honra, na minha agenda, para 
vir prestar este depoimento, está também reservado à minha estréia 
em Belo Horizonte, cidade em que a Censura proibiu meu espetáculo 
e que resultou na batalha que contei aos senhores. Estou feliz pela 
coincidência. É uma prova de que alguma coisa mudou no Brasil. 

Se recorri, neste depoimento, aos casos pessoais, nos quais fui 
participante direta, é porque assim o meu testemunho fica com a 
validade da prática, do real, do vivido. 

E na prática, nós artistas, temos testemunhado tudo, porque 
somos, como afirmei no início deste depoimento, um pouco de cada 
categoria de mulher. Como as funcionárias públicas, as comerciárias, 
as industriárias, nós também precisamos de creches. E as emissoras 
de televisão do Brasil estão mais do que dentro dos limites exigidos 
por lei para oferecem este serviço às suas funcionárias. Mas a lei 
não é cumprida. 

E também como as funcionárias públicas ou comerciárias, as 
mulheres-artistas ou aspirantes a artista, são menos bem pagas do 
que os homens. Exceção feita aos grandes cartazes femininos, às 
estrelas - pois estas recebem os salários que a popularidade e a 
audiência lhes dão, sem consultar o patrão. Mas no trabalho dentro 
de uma emissora de televisão, aquele trabalho que não aparece no 
vídeo, que não freqüenta a casa de ninguém, as mulheres são muito 
utilizadas porque são mais baratas. Num departamento de jornalismo 
de TV existem estagiárias fazendo o trabalho de profissionais, o que 
prejudica a vida de ambos. E dá-se preferência sempre às moças, 
embora os rapazes também pretendam estagiar. Por que se dá pre-
ferência às moças? Por discriminação salarial. 

Convencionou-se há muito tempo que mulher, seja qual for o 
setor de atividade, deve receber menos do que homem. Talvez mesmo 
porque sempre foram os homens que decidiram a política dos sa-
lários, tanto na esfera do governo, como na esfera de uma empresa 
particular. 
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A discriminação contra o artista é oficial. A nossa profissão nem 
sequer é regulamentada. 

E se eu abro o dicionário Aurélio, o livro onde as palavras não 
riem e nem choram, mas estão simplesmente ali, "o reino das pa-
lavras" - como diz o mestre Drumond de Andrade - num poema. 
Se eu abro o dicionário vejo que mulher pública é prostituta 1 mara-
fona I horizontal I messalina I rameira I decaída I cortesã I cadela 
I china I égua I mariposa I mulher à-toa I mulher da comédia I 
mulher de rua I mulher da vida 1 mulher errada I perdida I vadia 
1 mundana 1 piranha 1 transviada e vigarista. Tudo isto é mulher 
pública. Agora, homem público, no mesmo dicionário, é o indivíduo 
que se consagra à vida pública. Quer dizer: no mínimo é um vereador. 

Boa tarde e muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. 
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SANDRA CAVALCANTI 





Sr. Presidente, Srs. Congressistas, Senhoras e Senhores: 

Atendi, com muita satisfação, ao convite que me foi feito, e 
pretendo fazer uma exposição muito breve, para que os que estão 
presentes e tenham interesse possam, de imediato, entrar no debate. 

Tem sido sustentado aqui, pelas minhas Colegas, companheiras 
que me antecederam, um ponto de vista que parte sempre de uma pre-
missa que é dada como correta - a premissa de que, por circunstân-
cias várias, no Brasil, a mulher não está tendo, por parte da Legisla-
ção Civil, por parte da Legislação Trabalhista, e por parte do pró-
prio mercado de trabalho, um tratamento de igualdade em relação 
aos homens. 

Como conseqüência dessa premissa, várias observações são feitas: 
a de que é preciso fazer modificações no Código Civil; a de que é pre-
ciso alterar certos dispositivos que comandam os contratos de traba-
lho; a de que o Estado precisa criar uma estrutura de apoio maior 
para a mulher que trabalha, e a de que os conceitos sobre o comporta-
mento da mulher precisam ser revistos e reformulados, para que a 
conduta normal das mulheres, no mundo de hoje, não seja objeto 
de uma dupla moral. Em suma, foi mais ou menos isso o que reti-
rei dos resumos que a imprensa tem publicado dos depoimentos que 
aqui vêm sendo feitos. 

Eu gostaria de dar um testemunho pessoal, talvez discordando um 
pouco dessa premissa. A natureza tem suas regras muito sábias. Em-
bora a mosca, a lagartixa, o sapo, o morcego não sejam, propriamen-
te, animais de estimação, eles representam, dentro do equilíbrio da 
natureza, presenças essenciais; eles funcionam dentro de um contex-
to. Embora a erva-de-passarinho, a tiririca e outros matos não sejam 
o que o homem considera útil, dentro do equilíbrio da natureza, esses 
vegetais têm uma função, que pode não ser a que agrada ao homem, 
mas, é a que vai satisfazer a uma série de circunstâncias, entre as 
quais mudas, que alteram profundamente a chamada ecologia, pa-
lavra, hoje, tão em moda. 

Eu sustento, há muito tempo, que existe uma "ecologia política", 
uma "ecologia social", uma "ecologia cultural". Há uma série de 
acontecimentos que podem não ser os ideais, podem não ser os mo-
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delares, mas que são muito importantes dentro da busca deste equi-
líbrio, que é a presença intelígente do homem sobre a face da Terra. 

No sistema político, por exemplo, nós corremos sempre um risco 
de cairmos numas filosofias idealistas, numa linha quase que de 
utopia platônica, quando nós imaginamos que vamos, algum dia, al-
cançar aquele sistema de governo em que tudo funciona muito bem, 
em que todas as pessoas são extremamente responsáveis, em que não 
vai haver mais corrupção, em que ninguém mais vai ser torturado, 
em que as coisas todas vão ser divulgadas. Sabemos, se examinarmos 
a História, que isto é impossível. Nós temos que aprender a conviver 
C<Jm as doses mínimas desses elementos que nós consideramos in-
cômodos, mas que, no equilíbrio ecológico do nosso comportamento, 
têm, até, uma função muito importante, porque se não houvesse gente 
violenta, agressiva, se não houvesse pessoas cruéis, o homem não teria 
produzido aqueles que reagem contra isso, extremando a sua bonda-
de, e a sua generosidade até ao grau da santidade. Se não houvesse 
gente capaz de se apropriar do que não é seu, capaz de roubar, de 
furtar, se não houvesse pessoas capazes de se corromper, não haveria 
como exercitar, de maneira sempre tão constante, as virtudes da 
honra, da decência, da coragem, da capacidade de resistência. As 
doses é que modificam a ecologia. 

Quando eu ando pelo interior do Brasil, e vejo projetos de reflo-
restamento na Amazônia, meu coração fica apertado, porque o solo 
da Amazônia, o clima da Amazônia, aquilo para o que a Amazônia 
foi criada, o que ela significa como resultado de milhões e milhões de 
anos de transformação da face da Terra, pede uma cobertura ve-
getal desordenada, fechada, escura, para que aquele equilíbrio permi-
ta que certos animais possam sobreviver dentro daquela mata. Do 
momento em que eu derrubo a mata, e planto uma série perfeita, 
interminável, de um mesmo tipo de árvores, fica muito bonitinho 
para se olhar e para se fotografar. Mas lá não vai aparecer mais 
nem aquela flora, nem aquela fauna, que são a riqueza da vida da 
Amazônia. 

Eu sinto, nos movimentos chamados ff:ministas, o mesmo risco que 
vejo no reflorestamento homogêneo, no reflorestamento que não 
busca atingir, de forma inteligente, os mesmos níveis de equilíbrio 
ecológico que a natureza havia nos ensinado. No dia em que a hu-
manidade for composta de homens e de mulheres, todos com a mesma 
estatura, com os mesmos direitos, com as mesmas vantagens, com 
~ mesmas possibilidades, nós teremos uma "floresta homogênea", 
certamente. Mas teremos perdido, provavelmente, todo o equilíbrio 
ecológico que as diferenças fundamentais, necessárias, indispensáveis, 
nas categorias e nas comunidades da criatura humana, exigem para 
que o homem seja essa fonte de riqueza que ele é na face da Terra. 
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Todo esse caminho comprido foi para chegar e dizer o seguinte: 
nós não vamos poder colocar os carros adiante dos bois. Enquanto 
não ocorrerem, no Brasil, - e não em função das mulheres, mas em 
função do conjunto da vida do País - algumas mudanças de estru-
tura na formação cultural, na capacidade e na oferta de trabalho, 
na capacitação profissional, na produção de riquezas, enquanto essas 
mudanças não forem alcançadas no todo, as mulheres, no Brasil, per-
manecerão ainda, durante algum tempo - apesar de todas as re-
clamações - nas circunstâncias que são definidas como de infe-
rioridade, hoje em dia, não porque haja uma discriminação contra 
elas, mas porque, exatamente, as condições de progresso social, cul-
tural, profissional e a harmonia da sociedade brasileira só são con-
quistadas, atualmente, e de forma bastante razoável, graças ao sa-
crifício que essa parte do composto social vem sofrendo. Mas, graças 
a esse sacrifício, a ecologia vem se mantendo. 

Se as mulheres, no Brasil, não fossem, como são ainda, em sua 
grande maioria, de fomo e fogão, eu pergunto aos que estão aqui 
presentes o que seria das crianças que estão nascendo neste País? 
Está o Brasil estruturado, preparado? E quando eu digo Brasil, é este 
Brasil todo, diversificado, em que São Paulo se iguala aos países mais 
adiantados do mundo, em que há Estados que estão tão atrasados 
quanto essas nações emergentes da Africa; o Brasil, todo ele, é isto. 
Então, pode a sociedade brasileira, nesta altura, dispensar a presen-
ça da mulher brasileira dentro de casa? É uma pergunta. Não adian-
ta dizer que é uma injustiça que ela tenha que ficar. Eu quero saber 
se ela pode sair. Eu sou testemunha do esforço que representa para 
uma mulher - como é, por exemplo, o meu caso, o caso da Deputada 
Lygia, e como tem sido o caso de tantas outras - tentar participar 
da vida pública no Brasil. Mas eu seria extremamente desleal e in-
justa se dissesse que, em algum momento desta vida pública, - que 
já tem 20 anos - eu tivesse sofrido uma forma qualquer de discrimi-
nação pelo fato de ser mulher. Tenho a certeza de que as ciladas, as 
armadilhas, as invejas, as tricas e futricas que me atingiram foram 
as mesmas que atingiram os Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Luiz 
Cavalcante e o Sr. Presidente, aqui, da nossa CPI, porque elas fa-
zem parte da vida de todos os dias; não é pelo fato de se tratar de 
u'a mulher. 

Mas, também, por outro lado, posso fazer uma observação. As 
mulheres, no Brasil, não votam numa mulher pelo fato de ela ser 
mulher; os homens não deixam de votar, pelo fato de ela ser mulher. 
No momento em que uma de nós, às custas de um grande esforço, con-
segue chegar ao patamar onde vai oferecer à comunidade o mesmo 
tipo de prestação de serviço, o mesmo tipo de dedicação, o mesmo 
tipo de trabalho que os companheiros do sexo masculino oferecem, 
nesta hora, as discriminações desaparecem. Só há uma discrimina-
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ção importante, no Brasil, ainda, que é, realmente, uma discriminação 
que eu não diria feita contra a mulher, mas contra uma classe pro-
fissional, talvez porque ela detém dentro de si, participando, exer-
cendo essa profissão 90% de mulheres - a discriminação contra o 
magistério. Esse, talvez, seja um dos poucos ângulos por onde a ques-
tão pode, de fato, ser examinada. 

Será que se o grosso do professorado no Brasil, desde o começo, 
fosse composto de homens, seria a profissão de professor sempre 
tratada com tal discriminação, em relação às outras profissões? Te-
nho a certeza de que não. Mas, como o exercício do magistério, prin-
cipalmente do magistério primário, foi, devagarzinho, ao longo da 
História do Brasil, uma extensão discreta daquela ação pedagógica 
que a mulher mesmo exercia dentro de casa, ele trouxe para a área 
profissional aquela conotação de ser uma atividade quase doméstica e 
quando deixou de ser quase doméstica, continuou a ser uma espécie 
de monopólio das mulheres. E, por ser uma espécie de monopólio das 
mulheres não foi encarado propriamente como uma profissão, mas 
como uma deYoção, como uma vocação. Só quando as nossas escolas 
chegarem, de fato, a substituir a presença da mãe e do pai junto 
de uma criança e de um adolescente, num número bastante expressivo 
de horas por dia, é que esta vocação e devoção começarão a ser 
olhadas com características de profissão. 

Isso aconteceu muito com os médicos, há mais tempo é verdade, 
mas aconteceu. Durante muito tempo, o médico de família não era 
um homem muito bem remunerado; ele era um homem muito consi-
derado. Ele recebia como pagamentos um jacá de galinhas, paninhos, 
docinhos que dona "fulana" mandava. O pagamento da consulta, 
tal como é hoje de forma fria, calculada - cada vez mais fria e 
mais ca'culada - é uma conquista dos nossos tempos, à medida em 
que o exercício da Medicina deixou de ser um ato de bondade, de 
amor, de amizade, para se transformar numa atividade rigidamente 
profissional. 

Então, há, evidentemente, uma porção de condicionamentos que 
recaem sobre a mulher mas que não recaem sobre ela pelo fato de ela 
ser mulher, e sim porque, no contexto da vida brasileira, na estru-
tura da nossa sociedade, determinadas áreas, que ainda estão sendo 
tratadas desta forma, eram e são áreas preferencialmente ocupadas 
pelas mulheres. A quantidade de boas administradoras públicas está 
surgindo por toda parte, no Brasil, em terceiro e em quarto escalão. 
Já é um progresso. Antes não o havia. Hoje, qualquer governador 
de Estado sabe que, se ele entregar, não a Secretaria de Estado, mas 
a direção de departamentos a determinadas figuras femininas do Es-
tado, vai estar muito bem servido. É claro que isso vai formando 
uma consciência na comunidade. As primeiras foram um escândalo; 
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as segundas uma conseqüência; as terceiras começam a ser um há-
bito; as quartas já serão um desejo da comunidade. Isso é uma escala 
que se galga devagar, e, à medida em que se galga devagar, não se 
destrói a ecologia da estrutura da sociedade do País. 

Tenho muito medo de mudanças bruscas, em todos os setores; 
nunca dão certo. A única coisa que eu sei parecer que dá certo, em 
matérias de mud-anças bruscas é a arte dos enxertos, que conseguem 
certas frutas que demorariam muito mais tempo para crescer e que, 
por arte dos enxertos, crescem muito mais depressa. Mas, mesmo aí, 
na arte do enxerto, na arte de fazer pegar de galho, há um respeito 
às leis da natureza e aproveitamento das forças que ela tem e que, 
de vez em quando, a gente pode combinar. Acho que presença das 
mulheres, na vida pública brasileira, é tipicamente um fenômeno 
que está pegando de enxerto, a nossa participação está se fazendo 
de forma muito mais rápida do que a participação progressiva de 
certas camadas de homens, ao longo da História do Brasil, de certas 
classes sociais. Demorou muito mais, na História do Brasil, que o 
filho de laYrador pudesse, um dia, chegar a ser médico do que está 
demorando uma mulher, um dia, chegar à Presidência da República, 
por exemplo. O acontecimento da primeira mulher que se candidatou a 
um cargo público, no Brasil, ainda não tem 40 anos, ao passo que o 
primeiro lavrador, que cuidou de terra no Brasil e que pode ver o seu 
filho formado em med·icina, esse primeiro lavrador tem 477 anos de 
presença na terra brasileira. 

Existe dentro deste ponto de vista, então, uma crítica discreta, 
não contundente, que faço a determinadas bandeiras que vêm sendo 
levantadas, por exemplo a de que uma das formas de auxiliar a 
valorização da mulher é ela trabalhar fora do lar. Esta premissa eu 
não aceito, porque está calcada em duas suposições: a primeira é a 
de qualquer trabalho significa uma valorização pessoal doa criatura 
humana; a segunda é a de que a presença dentro de casa, educando 
os filhos, significa necessariamente uma desvalorização da mulher. 
Nem uma nem outra coisa são verdades. Há trabalhos que são extre-
mamente humilhantes, que dão uma fadiga física insuportável e que 
não acrescentam nada ao aperfeiçoamento interior. 

Gostaria de perguntar a essas sociólogas, a essas psicólogas, que 
defendem essa teoria, se e~as têm o hábito de visitar certas fábricas 
onde trabalham mocinhas de 18, 19, 20 anos e onde trabalham 
senhoras. Uma fábrica de bolsas de plático, por exemplo, em que 
enfileiradas, umas atrás das outras, estão máquinas de costurar, de 
cortar, de chulear e de coser; e atrás da máquina está uma mãe de 
família que, para ajudar no salário de casa, chega na fábrica às 
8 horas da manhã, sai às 6 horas da tarde, e tem toda assistência 
social. 
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Neste período os filhos dela - na opinião dos que defendem esta 
tese - deveriam estar assistidos pelo Estado. É claro, alguém vai 
ter que tomar conta das crianças. Mas, como isto vai ficando muito 
caro para certos Estados, aparecem, então, nesses países que não 
querem gastar parte dos lucros terríveis que vão auferindo na explo-
ração deste tipo de trabalho, os programas de planejamento familiar 
e, até, os programas de levar esssa pobre operária a usar a pílula, 
para que ela não tenha mais filhos. Premissas curiosas essas! 

Tinha muita vontade de saber que benefícios imensos devem 
acontecer na alma dessa operária, ou na alma daquela mulher que 
sai às 4 horas da manhã para o campo com a enxada para arar. 
Passam o dia inteiro fora; não sabem o que está acontecendo com os 
seus filhos, e, doe rependente, dizem-lhes "já que a sua condição de 
trabalho é esta, não tenha mais filhos". 

A ecologia é brutamente destruída, porque quer queiram quer 
não queiram - e não fomos nós quem inventamos isto - somos nós 
as encarregadas de botar crianças no mundo. Os homens ainda não 
conseguiram, e nem desejam assumir esta tarefas. Elas cabem à mu-
lher, e evidentemente, se a mulher, por natureza está organizada para 
isto, é porque este tipo de atividade deve-lhe causar um sentimento 
profundo de realização, de alegria interior, de criatividade e de exer-
cício de uma tarefa pedagógica da maior importância. Não conheço 
tarefa mais difícil do que colocar uma criança no mundo, e entregá-la, 
aos 18 anos, ao serviço militar, com uma alma bem formada, com 
um caráter bem formado, com saúde e com capacidade para traba-
lhar. 

Pensar que o Estado pode assumir essa tarefa é pensar que os 
passarinhos vão cantar, um dia, numa floresta de pinos araucaris. 
Passarinho não vai lá. Os pássaros gostam de florestas aparente-
mente desordenadas, heterogêneas, variadas. Aí eles fazem os seus 
ninhos, e aí eles cantam. 

A mulher não pode aceitar, como premissa, que a permanência 
dela em casa represente, necessariamente, uma forma de diminuição. 
Mas, por outro lado, há uma diminuição, de fato, na mulher que 
fica em casa. Ela ocorre. Ela fica, coitada, cuidando só daquele ra-
merão de todo dia, e chega, até uma hora em que ela, tendo criado 
os filhos, terminou a sua tarefa; está sozinha. 

Na estrutura antiga da sociedade, quando havia uma coisa cha-
mada "casa", ou seja, um grande espaço físico em que havia quintal, 
em que havia cômodos e em que a família toda acabava crescendo 
junta, ali dentro, ela passava de mãe a avó, ou passava de filha a tia, 
ou passava de filha guardiã da velha mãe, que ficava por conta dela, 

254 



e todo o equilíbrio da sociedade era mantido, na medida em que 
esses espaços de atuação da criatura humana eram ocupados. Des-
truída a "casa" por uma filosofia de instalação urbana do homem, 
que é loucura, aprisionada a criatura humana dentro de apar-
tamentos - e a palavra é perfeita porque o apartamento aparta; 
aparta, rea:mente, a criatura humana dos outros, aparta da família, 
aparta dos vizinhos e aparta da comunidade - surge uma 
nova estrutura familiar em que o casal se junta, e não tem suporte. 
Não tem a avó para ficar em casa com as crianças, enquanto a mãe 
vai trabalhar. 

O último recurso que resta do período da escravatura está ter-
minando, que são as empregadas domésticas. Daqui a mais um 
pouco, elas não existirão. Certas máquinas vão aliviando o trabalho 
físico: a máquina de lavar roupa, de lavar pratos, de moer carne, 
máquina disso, máquina daquilo, mas, ninguém, ainda, inventou uma 
máquina de tomar conta de crianças, ou melhor, foi inventada uma 
máquina de anestesiar e imbecilizar crianças, mas não de tomar 
conta delas. 

Nos países onde o processo de industrialização retirou a mulher 
de dentro de casa, há muito mais tempo do que está acontecendo 
aqui no Brasil, a estrutura social se organizou de forma a dar a essa 
mulher, que ia traba:har, o suporte necessário para que ela pudesse 
sair de casa. A Inglaterra, por exemplo que é pioneira nesta ma-
téria tomou duas providências fundamentais, que, no Brasil; jamais 
foram tomadas, muito pelo contrário. A primeira, foi uma mudança 
profunda em todo o sistema de ensino. E, curiosamente, nos países 
aonde se deu isso, em que a mulher saiu da casa para trabalhar 
fora, a permanência das crianças na escola aumentou de tempo, 
para que as mães pudessem, realmente, trabalhar - é o horário 
americano, inglês, alemão, ou francês, da escola pública. A criança 
entra na escola às sete e meia, oito horas da manhã, nos países 
frios, e só sai às cinco horas da tarde. E, lá ela faz tudo, desde almo-
çar e até fazer ginástica, ba:é, teatro e os deveres, que, aqui no 
Brasil, ainda se chamam "deveres de casa", e, quand'O ela volta para 
casa é para ter um pequeno lazer, conversar com os pais, à hora do 
jantar, e dormir. Esta é a vida, há muitos anos, vivida pelas crianças 
que estão inseridas num contexto educacional, social e cultural que 
se preparou para dar suporte à nova realidade que surgiu, provocada 
pelo processo de industrialização. A mulher saiu de casa para tra-
balhar, e o fez, porque, nesses países, a sua mão-de-obra foi requi-
sitada, não foi por necessidades salariais, mas para aumentar a pro-
dução nesses países. 

Aqui no Brasil, a mulher sai de casa e as nossas escolas públicas, 
que, antigamente, abrigavam as nossas crianças pelo prazo de cinco 
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horas, hoje, se reduzem a três; mal a criança acabou de sair para a 
escola já está voltando. Não há o menor suporte no resto. Nunca, no 
sistema de ensino que está em vigor agora, no Brasil, os pais, as tias 
e as avós foram tão convocadas para completar a instrução em casa 
como hoje; é um negócio de pesquisas, que não acaba mais; são 
fichas de toda natureza; recorta-se papel daqui e dali; as mães têm 
que fazer tudo, e se não fizerem as crianças não acompanham o 
ritmo da escola. Esse ritmo é o de uma escola destinada a uma crian-
ça que tenha em casa, por hipótese, todo esse suporte. Como as 
crianças dos grandes centros urbanos não estão tendo esse suporte, 
eu, pessoalmente, atribuo a situação a este descompasso entre uma 
realidade que mudou no campo profissional, no campo social, na 
estrutura de mercado de trabalno e à realidade educacional, que não 
tomou conhecimento, ainda, dessa mudança. 

Então, muito mais importante do que fazer reivindicações de 
natureza pessoal seria levantar, no Brasil, esta questão: por que as 
nossas escolas não estão preparadas para serem as guardiãs das 
crianças cujas mães, atendendo até a uma pressão psicológica, que, 
hoje, é feita em cima de todas elas, estão sendo convocadas a não 
permanecerem em casa nessa tarefa humilhante, que é a das pren-
das domésticas? 

Então, a mãe atende a tudo que lê nestas revistas de pseudociên-
cia que pululam pelo Brasil, hoje; resolve que está muito infeliz, 
porque está precisando de encontrar uma forma de realização pessoal 
- ninguém sabe bem no Brasil o que quer dizer realização pessoal, 
mas todo mundo fala nisso - acaba arranjando uma forma de 
ocupação, ou resolve estudar de novo, e os filhos vão ficar por conta 
das 3, 4 horas que passam numa escola, onde o trabalho se resume, 
exclusivamente, a um abastecimento de certas noções, não é mn tra-
balho de educação, e, depois, ficam por conta deste conjunto dia-
bólico, que apareceu nw; grande centros urbanos, produzindo a fa-
lllDSa geração "piloti-calçada", que, também, já é uma realidade, 
aqui em Brasília, ou seja, ficam por conta das empregadas, quando 
elas existem, - dos porteiros de edifíciôs, dos apelos, dos pontos de 
encontro, das lanchonetes, dos jornaleiros das esquinas, porque são 
os locais onde eles ainda conseguem armar, mesmo que artificial-
mente, uma pequena comunidade da qual eles se ressentem; elas 
precisam daquilo. 

Portanto, a grande deficiência que eu vejo em todo o País, no 
Brasil todo, nesta matéria é a seguinte: se a profissão de professor 
continuar a ser objeto do mais profundo desprezo por parte de todas 
as autoridades neste País - não na parte de consideração, pelo con-
trário, nós somos as pessoas mais consideradas das sociedade, eu 
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falo do ponto de vista profissional, quando se trata de remuneração 
de trabalho, o magistério, no Brasil, se nós formos buscar as escalas 
de pagamento de magistério aqui e compará-las, nós .-amos verificar 
que qualquer operária de fábrica é mais bem paga e mais bem assis-
tida do que qualquer professora - não vai haver o número de 
professoras necessárias presentes nas instituições, para cobrir, e 
cobrir com eficiência, a saída das mães do processo de educação. 
Porque quando a mãe sai do processo, e ela está saindo tangida por 
necessidades de aumentar a renda familiar; por pressão psicológica, 
exercida sobre e:a pelos meios de imprensa, dizendo-lhe que continuar 
dentro de casa como mãe de família é uma atividade humilhante; 
que ela deve sair daquilo porque aquilo não é mais uma coisa para o 
mundo de hoje, ou na base de imaginar que ela vai encontrar, ali, a 
sua felicidade, porque ela não está encontrando a felicidade em casa 
com o marido, ela nào está encontrando a felicidade com os filhos, 
que, ela vai encontrar a felicidade na profissão, o que é outro engano, 
então, tangida por estes três equívocos, a mulher está sainda de casa. 
A pe1gunta que nós temos o direito de fazer é esta: quem vai cobrir 
estes espaços? 

Até em futebol, hoje, é fundamental que essa cobertura seja 
feita. No futebol solidário, quando um cidadão, que ocupa uma de-
terminada posição, sai correndo atrás da bola, como sai o nosso Luís 
Pereira, ou o Marinho, a briga toçla dos técnicos tem sido qual? 
Botar na cabeça dos companheiros que eles têm que ficar prestando 
atenção, e, na hora que ele deixa aquele espaço vazio, alguém tem 
que correr e cobri-lo, porque se não o fizerem é por ali que o adver-
sário vai entrar. E a seleção brasileira, nos últimos jogos, deu uma 
prova evidente de que ainda não tem essa mentalidade, porque todas 
as vezes que alguns dos jogadores largaram as suas posições desguar-
necidas, os companheiros não estavam devidamente conscientizados, 
e o buraco ficou. 

Mal comparando, as mulheres saíram da posição ecológica, da 
posição natural, da posição original, da primeira estrutura da soclP-
dade, desde os tempos !memoriais. Mas, se não for organizada uma 
forma qualquer de cobertura para aquele espaço vazio que elas vão 
deixar, a sua saída é catastrófica, e está sendo. A estrutura brasileira 
não está preparada para a saída das mulheres ainda, desta tarefa; 
c. que não significa que elas não devam sair, um dia, e até não 
queiram sair, mas significa que, nos termos em que as coisas estão 
sendo postas, elas não podem sair ainda. 

Há um outro ângulo da questão. As pessoas, que também defen-
dem essas teses, dizem que a mulher que fica em casa, fica para 
trás; que a mulher que fica em casa perde o pé, não acompanha 
mais o progresso, e vem a famosa palavra "diálogo"; ela vai ficando 
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sem diálogo com o marido, que vai progredindo, e com os filhos, que 
também vão progredindo. É uma colocação utópica, porque toda 
mulher inteligente, mesmo sem fazer cursos, quando quer acompa-
nhar o marido e os filhos, ela acompanha. 

Vamos imaginar que por causa desse sistema de vida urbana 
extremamente sacrificante para a família, que está instalado, hoje, 
nos grandes centros do Brasil, haja, isso sim, um enorme desencon-
tro de convivências; os tempos livres daqueles que moram na mesma 
casa não são os mesmos, e, por isto, não há mais a mesa de almoço, 
a mesa de jantar. Há uma arquitetura começando, no Brasil, a vender 
apartamentos totalmente sem a famosa, antiga, e que ficou na me-
mória de todos nós, - porque deve ter sido o lugar onde as melhores 
conversas de família foram sempre tidas - sala de jantar, ou sala 
de almoço das nossas casas. Agora, é um balcão. As pessoas não se 
sentam, não ficam em volta, usam-no, fazem um sanduíche; o pai 
sai cedo, a mãe sai um pouco depois, o menino saiu numa hora, volta 
mais cedo, depois, a mãe vai fazer um curso, sai, e não está na hora 
em que o pai chega e janta; é um hotel, é um entra e sai. Daí sim, 
há falta de diálogo. 

Isso começou a acontecer de uma forma terrível, nos Estados 
Unidos, há vinte anos; foi objeto de análise de estudiosos, e eles 
usaram, lá, de um recurso que obteve, de fato, um resultado muito 
bom, em relação às mulheres - seria a outra grande providência 
que poderia ser tomada no Brasil. 

Os meios de comunicação, no Brasil, que são concessões do poder 
público, mas que são entidades privadas com fins lucrativos, na sua 
grande maioria, estão totalmente voltados para agradar a um mer-
cado de consumo muito limitado. Os programas são to-dos eles em 
horário urbano, e horário urbano de grandes centros, feitos para a 
hora em que o chefe da família volta para casa, ou à hora em que as 
mulheres que trabalham voltam para casa, nessa hora são os noti-
ciosos, são as novelas, são os filmes. Na parte da tarde, há um horário, 
que é o horário baby-sitter, para que as crianças que chegam do 
colégio se sentem e passem 4 horas quietas, é o horário da imbecili-
zação das crianças, feito tranqüilamente pela nossa televisão, pres-
tando, de certa maneira, um serviço, porque, embora imbecilizadas, 
elas não se suicidam, não se atiram pelas janelas, não vão tocar 
fogo nos apartamentos, porque estão ali sentadas, quietas. 

Mas, não há nenhuma programação tendo em vista a mulher que 
fica em casa, no sentido de dar a ela um suporte no seu horário, 
no horário em que ela pode, de certa maneira, aproveitar alguma 
coisa. 
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A televisão francesa, através de um dos seus canais, faz, perma-
nentemente, cursos chamados de reciclagem, cursos culturais, con-
ferências, apresenta debates; põe a mulher francesa em dia com os 
assuntos num horário em que ela está dentro de casa. As melhores 
mesas redondas sobre educação da TV americana são feitas no ho-
rário em que as crianças estão na escola e a mãe está em casa, é 
ela que as assiste. Esta seria, talvez, uma das formas de dar à mulher 
brasileira, que fica em casa, um suporte de acompanhamento cultural, 
de acompanhamento intelectual que de outra maneira, ela não vai 
poder fazer, e, talvez, evitasse que ela pusesse na cabeça a idéia de 
que, para saber essas coisas, precisa sair de casa. A eletrônica e a 
tecnc·logia moderna, hoje, puseram ao alcance do homem esta coisa 
fantástica; quanto mais esses instrumentos técnicos forem utilizados 
mais as coisas chegam à casa das pessoas sem que elas precisem 
andar pelas ruas, absolutamente congestionadas e difíceis, dos gran-
C:es centros urbanos. 

Então, adaptar o sistema de ensino do Brasil - os horári:::·s de 
permanência das crianças e dos adolescentes - ao fato real e con-
creto de que uma parte expressiva das mulheres, hoje em dia, nos 
grandes centros, pelo menos, sai de casa para trabalhar e permanece 
fora de casa de 6 a 8 horas. 

Em segundo lugar, para as crianças que realmente ainda não 
têm idade escolar, um programa de creches, embora eu tenha uma 
experiência nesta matéria que me deixa muito desconfiada. Até hoje, 
confesso que não acredito em ação social, em obra social e em obra 
pedagógica feita pelo Estado; não acredito. Há casos em que dá 
certo, mas é muito raro. Toda vez que a tarefa exige um ingrediente 
fundamental chamado amor, dedicação, é sempre bom que ela seja 
executada por pessoas que a foram realizar porque tinham a con-
vicção de que essa era uma forma de ajudar ao próximo. Acho que 
ao Estado cabe suprir de recursos materiais; asilo de velhos gerido 
por funcionários públicos, não conheço nenhum que funcione bem; 
asilo de órfãos gerido pc·r funcionários públicos, não conheço nenhum 
que funcione bem; e creches? Acho que a creche deveria ser quase 
que um produto de um esforço sempre comunitário - todo mundo 
que vai tomar parte naquela creche mais ou menos se conhecendo, 
uma creche pequena, nascida da necessidade daquele grupo, aí sim, 
financiada, ajudada, custeada, se for o caso, pelos cofres públicos, 
mas sem aquele caráter de bater ponto para tomar conta da filha do 
Sr. Fulano de Tal, que nunca dá certo. Tenho muito medo deste 
aspecto. 

E por último, eu queria fazer uma observação a respeito exata-
mente dos efeitos desastrosos que vejo para o Brasil, na adoção de 
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uma política de restrição de natalidade partida do Governo. Conside-
ro isto uma ingerência insuportável do Poder Público na área de 
decisão da pessoa humana. Essa política vai contra todas as minhas 
convicções democráticas e cristãs; eu acho que a decisão de ter filhos 
e não ter filhos é absolutamente pessoal, a ser tomada pelo casal, 
depois que as razões puderam ser assimiladas pela sua vontade e 
entendidas pela sua inteligência, mas impor uma política deste tipo 
exatamente a uma camada de população que não tem esta capacidade 
de discernimento, é, inequivocamente, discriminar em favor dos ricos 
contra os pobres; é temer o crescimento de uma população pobre 
pelo que ela possa pesar, cada vez mais, nas responsabilidades daque-
les que conseguem ganhar a vida. 

Não aceito nenhuma das razões que vêm sendo expostas, porque 
considero que somos, ao mesmo tempo, pessoa e indivíduo. Como 
indivíduos o Estado pode nos cobrar impostos, pode nos ditar regras 
de trânsito, pode nos dar ordens em relação às nossas posturas mu-
nicipais, pode estabelecer como ele deseja que seja o sistema de 
produção agrícola, mas o Estado não pede me dizer por que clube 
devo torcer, com quem devo me casar e se devo ou não devo ter filhos. 

A única filosofia política que conheço, que invade sempre essas 
áreas, é chamada sempre de totalitária, e contra ela, em 1964, as 
mulheres do Brasil inteiro foram para as ruas e fizeram uma Re-
volução. 

Vou terminar, Sr. Presidente, porque imagino que algumas das 
afirmações que fiz vão provocar os debates, e prefiro, então, estender 
um pouco mais as minhas explicações se elas forem devidamente 
provocadas. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
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HILZA PORTO 





Senhores: 

Antes de iniciar meu depoimento sobre a situação da mulher em 
nosso País, gostaria de dizer algumas palavras à guisa de explicação. 
Quando recebi a indicação do meu nome feita pelo ilustre deputado 
T. Barbosa a quem agradeço a distinção, sabia que era à mulher ala-
goana, jornalista e mãe de família que o convite estava sendo feito. 
E neste caso eu teria que falar como citadina, dando as minhas opi-
niões sobre assuntos que se tornaram bandeiras feministas em todo 
o mundo. Foi, então, que fiz a mim própria esta pergunta. Que 
poderíamos dizer, minha colega e eu, que poderíamos declarar e 
mostrar que já não tivesse sido· aqui fartamente declarado e mos-
trado com todas as minúcias que os grandes centros facilitam? ... 
Sabemos que, neste inquérito, já depuseram figuras ilustres do nosso 
mundo feminino e feminista. Todos os direitos igualitários já con-
seguidos e alguns para conseguir aqui já foram abordados por figu-
ras importantes que fize-ram pesquisas, apresentaram confrontos, 
tiraram conclusões. Todas elas viram no seu próprio depoimento uma 
forma de ajudar a mulher, mais uma voz levantada na luta pela 
causa comum. Bem! Sou nordestina e fui mais direta na minha per-
gunta: que benefício traria minha opinião pessoal, repetição do que 
tenho lido e os senhores escutaram, sobre direitos e igualdades para 
a mulher do meu Estado que, em sua maioria, nem sabe o que é 
direito, nem chega a desejar igualdades? Resolvemos, então, de co-
mum acordo, minha colega e eu, escolher a mulher nordestina para 
enfoque do nos.so depoimento, não para mostrar originalidade nem 
erudição que não temos, não para protestar com arrogância, que a 
vicissitude nos ensinou a sermos humildes, mas para constatar um 
fato e chamar a atenção, se possível, das próprias mulheres sobre 
a mulher mais esquecida do Brasil. Resolvido o assunto, começamos 
a procurar elementos para o nosso trabalho. Deparamos, entretanto, 
com a mais absoluta falta de dados concretos sobre a mulher nordes-
tina em si. Simplesmente - ela não existia - como ser marginalizado 
que é - a não ser em estatísticas e generalizações. Todo um arquivo 
de jornais, a biblioteca nossa, discursos de representantes do povo, 
tudo foi revolvido inutilmente. A situação do Nordeste aparecia sem-
pre, calamitosa e explorada politicamente. A mulher, era apenas um 
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complemento da paisagem, uma chaga a mais para ser exibida aos 
olhos da Nação e sensibilizá-la, a fim de que algumas verbas para lá 
fossem canalizadas. 

No item 3.0 do Plano Mundial de Ação resultante da Conferência 
do Ano Internacional da Mulher patrocinado pela ONU, está assim 
escrito: "Levando em conta que uma das maiores dificuldades na 
avaliação da situação da mulher é a falta de dados científicos, o 
Plano Mundial de Ação dá prioridade ao desenvolvimento de pesquisas 
nessa área, incluindo estudos relativos às causas de práticas, costu-
mes e crenças discriminatórias." E foi justamente levando em conta 
as dificuldades que se opõem à apresentação de gráficos e estatís-
ticas numa pesquisa dessa ordem, que nos propusemos a visitar vários 
pontos da região nordestina para complementar o que já sabíamos 
desde a nossa infância. Contamos, portanto, para este depoimento 
com observação in loco, entrevistas nas feiras, plantações e case-
bres, alguns números do IBGE e só. Quanto aos números oficiais, 
acreditamos que os Senhores já conhecem de sobra e resolvemos 
minimizá-los o mais possível, evitando cópias que seriam repetições. 

Senhores: 

Na luta da Mulher pela igualdade de direitos vemos que seus 
anseios e ideais se vão consolidando, atingindo uma escala mais 
ampla que procura ajudar a liberar suas irmãs mais distantes, em 
todos os confins do mundo. Do Japão, na célebre Shu-Fu-Ren; ou 
União de Mulheres, da Africa, do Oriente Médio, das Américas, de 
toda a parte enfim, vemos trabalhos sem conta de feministas e so-
ciplogas, escritores e jornalistas atacando o problema, sugerindo 
melhoras, apontando as falhas para acabar com a discriminação, os 
tabus, e velhos conceitos que tanto humilham o sexo feminino. 

Nesta luta constatamos o papel preponderante da mulher brasi-
leira que desde o século passado vem procurando enfrentar obstáculos 
de toda ordem, comodismos, privilégios .e ignorância, não somente 
para desenvolver suas potencialidades e afirmar seus direitos, mas 
também para poderem participar, num esforço conjunto, na constru-
ção de uma sociedade mais justa e humana. 

Notamos, porém, que aqui no Brasil há uma espécie de linha divi-
sória, abstrata mas perceptível, entre mulheres sulistas e nortistas. 
Todos nós sabemos que o Nordeste sempre foi o grande injustiçado 
nas grandes avançadas políticas e civilizadoras. Filhos da mesma Pá-
tria-Mãe estávamos como que relegados ao esquecimento, ao abando-
no, vivendo as agruras das cheias e das secas periódicas, na condição 
humilhante de irmão pobre que às vezes se vê obrigado a estender 
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a mão ao irmão rico com a sensação de receber esmolas. Há, eviden-
temente, um profundo distanciamento entre a vida e a educação atual 
da mulher sulista e da nordestina. Quando me refiro à mulher nor-
destina, não envolvo as mulheres citadinas, nem as das classes média 
e rica, mas as do interior, da zona rural que compreendem 70% da 
população feminina da região. As mulheres sulistas, pela situação pri-
vilegiada que sempre tiveram não só com relação ao fator climático, 
à influência da imigração européia e sobretudo pelo prestígio de seus 
políticos que sempre retiveram em seu poder a Presidência da Repú-
blica e os ministérios de maior importância, não poderiam deixar 
t:e alcançar essa situação gritantemente desigual em relação à mu-
lher nordestina e quem sabe? à nortista. Não o dizemos com senti-
:-nentos de inveja, mas com a simplicidade de quem constata um fato. 

Nós sabemos que desde os primórdios da República, excluídos 
os períodos de Deodoro e Floriano (os alagoanos de passagem con-
vulsiva e transitória na Presidência), até 1930, tivemos Presiden-
L~s (com exceção de Epitácb Pessoa) oriundos da política "café-com-
leite", isto é, ora um Paulista ora um Mineiro. O Nordeste era, como 
ainda continua sendo, filho abandonado, quase eso.uecido. Para 
ele, migalhas no orçamento do país. Para o Sul, especialmente São 
Paulo, tudo. Depois de 1930 tivemos os 15 anos getulianos, a ascen-
~ão de Dutra e enfim o grande estadista Juscelino que criou a 
SUDENE, visando retirar do ostracismo o nosso Nordeste. Ocorre 
que depois de Juscelino, tivemos o meteoro Jânio, o períodó agitado 
e confuso de João Goulart e o grande movimento de 64. Castello 
Branco, 1.0 Presidente Revolucionário, encontrou a nação em calami-
dade financeira, mas ainda se lembrou do Piauí com uma hidro-
elétrica. Vieram então os gaúchos Costa e Silva, Médici e Geisel que 
::1 pesar da pena, da compaixão demonstrada, pouco fizeram. Para o 
Sul, os bilhões voltaram a chover, para o Nordeste, migalhas. A nor-
destina que lê jornais fica sabendo que até os incentivos da SUDENE 
foram desviados para o Sul, em reflorestamento e turismo enquanto 
bilhões continuam a ser gastos em ferrovias de aço, sem estudo de 
viabilidade (conforme artigo de Macedo Soares lido por nós, no 
"Jornal do Brasil"). Isto, enquanto nós amarguramos os horrores 
c~a seca, vendo rolar inutilmente as águas do São Francisco. Recen-
temente, o Ministro do Interior, Rangel Reis, abordando os projetos 
de irrigação para o Nordeste, considerou-os "a chave para o desen-
volvimento da região". Surgiram promessas, novos órgãos foram cria-
dos, nunca vimos tantos planos de ajuda ao Nordeste, a ponto de, 
já em 1968, o Senador Teotônio Vilela sugerir, num discurso, uma ir-
mandade produtiva entre tantos importantíssimos órgãos exclusi-
vamente criados com a finalidade de promover o desenvolvimento do 
Nordeste. Desta situação, de grandes lançamentos governamentais e 
de misteriosa mesmice, de secas e flagelos se ressentiu sobretudo a 
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mulher nordestina que, apesar de sua fibra e coragem, mal é lembra-
da nas horas da grande luta emancipadora de suas irmãs. Estabele-
ceu-se assim a tal linha divisória, não demarcada mas sentida: de 
um lado, a mulher sulista, evoluída, batalhadora, conscientizada do 
seu papel político e social; do outro, a humilde mulher nordestina, 
sofrida e explorada politicamente no seu sofrimento, quase sempre 
à margem dos grandes acontecimentos e até dos seus direitos hu-
manos. 

Formou-se até um tipo diferente, com profundas implicações 
psicológicas para nós. Enquanto a mulher sulista se tornava agres-
siva e independente, moderna e descontraída, sabendo pugnar pelos 
seus direitos e fazendo valer a sua personalidade, a nordestina é 
apresentada como a roceira de São João, tímida e tola, somente ser-
vindo mesmo para ser ridicularizada nos programas de rádio e tele-
visão, e explorada nos serviços domésticos e na lavoura. No entanto 
queríamos ver muita gente da cidade suportar o que ela suporta! 
De nada serve sua fibra de sertaneja intrépida, desafiando elemen-
tos e miséria, servindo ao Brasil com seu trabalho heróico e silen-
cioso, mourejando ao lado do homem, companheira fiel mesmo sem 
casamento, parindo os filhos como animais no pasto, suando sangue 
para ajudar a alimentá-los, caminhando às vezes léguas para buscar 
água e fazer a família subsistir. Há pouco tempo ainda, nem comovia 
os olhos desta Nação o seu isolamento total dos meios de comunica-
ção, transporte, alfabetização, conforto mais elementar. A frase de 
Euclides da Cunha ficava para o homem somente, forte era o serta-
nejo, outro explorado também para efeitos literários, sensacionalis-
tas ou desafios de viola. A sertaneja era uma nulidade, uma analfa-
beta, matuta e só! Quando muito, nas capitais reconheciam-lhe a 
honestidade, a retidão de caráter, o gosto e a resistência pelo tra-
balho. E a humilhação que ela sentia diante de suas irmãs bem ins-
-:;ruídas, bem empregadas e bem vestidas, nem pesava como uma ver-
gonha, um atestado doloroso do muito descaso, do abandono em que 
vivíamos. Vieram revoluções, o tempo passou quase igual para ela. 
Nos últimos anos houve uma reviravolta nos destinos políticos do 
Nordeste. Os brados contínuos da imprensa, dos governadores, dos 
brasileiros que sofriam as inclemências do tempo e de um protecio-
nismo injusto, comoveram os poderes públicos. Mais estradas foram 
rasgadas, ligações feitas, açudes e escolas surgiram. E junto a 
estes melhoramentos, a figura da mulher nordestina começa a se 
delinear com mais nitidez ante os olhos de seus irmãos, no cenário 
nacional. Mudou muito sua vida? Houve grande transformação? Veja-
mos nas observações colhidas no lugar mesmo em que elas viviam. 

- De modo geral, no interior, as mulheres permanecem as 
mesmas no aspecto humilde, nas crendices, na ignorância. Quase 
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sempre todas trabalham sem vínculo empregatício, alugadas por sa-
fra, pelo que produzem, e sem nenhuma segurança quanto ao futuro, 
à doença. Alguma.c; têm o benefício do FUNRURAL, outras o desco-
nhecem. Muitas pensam que carteira de Instituto é só para homem. 
Algumas ajudam na roça do pai ou do marido e ganham apenas a 
subsistência. Em mais de cem mulheres questionadas na.c; feiras de 
Arapiraca, Maribondo, Palmeira dos índios e no artesanato de palha 
de Coruripe, a resposta era sempre a mesma. Ganhavam pelo que 
produziam, numa média de 15 a 25 cruzeiros diários. Isto, enquan-
to durava a safra. E na entresafra? Perguntávamos sempre. Deus 
ajuda, ou, é o Pai que ajuda- era a resposta conformada." Uma res-
posta marcou tempo. "A gente vive da boniteza que nem pavão". Nem 
sabemos se achar graça ou chorar com a resposta. Raras habitam 
ua plantação em que trabalhavam, pois é limitado o número de mora-
cores. E caminham lonjuras para estar no batente com a madrugada. 
O Censo de 1970 revelou que muitas trabalham para ajudar a produ-
c:ão do marido, e que 38% ganham menos de 60% do salário mínimo. 
O Nordeste e o Centro-Oeste (conforme o mesmo Censo) concorriam 
com uma taxa de atividade feminina de 14,2 e 16,6, respectivamente. 
Enquanto isso, o nosso Nordeste tem taxa superior a 15,4, perdendo 
<.pena.c; para o Sul e Sudeste (informação de Carmem Barroso, da 
Fundação Carlos Chagas). Vemos pois que a população feminina 
do Nordeste é altamente trabalhadora e ativa, concorrendo com seu 
esforço para engrandecimento deste Brasil que tanto amamos. Outro 
grande entrave ao progresso da mulher no interior é ainda o velho 
conceito de "trabalho de mulher" e "trabalho de homem", o da mu-
lher não variando nunca, estando sempre a.c;sociado a serviço domés-
tico, roça, plantação e limpa de cana, salários ínfimos. Aliás o sa-
lário do homem também não fica em muita vantagem quanto ao 
da mulher, e nem ela própria chega a desejar competir com ele quan-
to ao trabalho. Cortar a cana, limpá-la da.c; folhas e enfileirá-la em 
íeixes que depois serão recolhidos pelos caminhões de usina - é 
.:;empre uma tarefa árdua, paga por produção. Em média, um homem 
chega a cortar de quatro a cinco toneladas de cana por dia, enquan-
to a mulher nem chega a duas dessas. Por esta razão, são relega-
da.c; aos trabalhos de limpa e adubo, o que fazem por tarefas. Quanto 
ao serviço na roça, ainda é considerado leve, e muitas se orgulham em 
competir com o homem em igual labor. Vimos mulheres de 50 anos 
ou mais fazendo alarde da sua resistência "no cabo da enxada". 
Muitas apresentam os filhos, qua.c;e sempre órfãos de pai. E se vanglo-
riam em apregoar que os meninos foram criados "com o suor da cara", 
na roça de milho e feijão. Outros trabalhos duros e arrojados, comuns 
no Nordeste, como os de vaqueiro, boiadeiro, carneador e esticador de 
couros, que exigem força, sangue frio e estômago forte, mulher nem 
pensa em fazer. Há então uma discriminação natural, discrimina-
ção esta aceita com muito prazer pelas mulheres que biologicamente 
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não estão preparadas para tais arremessos. Perguntando mesmo a 
algumas moradoras em fazendas e usinas se gostariam que houvesse 
uma igualdade nessas tarefas, a resposta vinha sempre num repelão 
de Deus me livre! Em muitas plantações existem até mulheres que 
fazem o mesmo trabalho que o homem, ganham menos e acham isto 
muito natural. A predominância de todos este fatores provavelmente 
responde pelo fato da mulher não querer e não se interessar na luta 
pela igualdade com o homem. Aliás, o que elas vêm em derredor não 
é motivação suficiente para dar anseios de libertação ou imitação. 
Muito ao contrário, a mulher nordestina sente que deve ajudar ao 
seu homem em tudo o que é possível para equilibrar o orçamento min-
guado, diminuir o sofrimento desta situação de penúria em que 
vivem. Na verdade, seria irônico e cruel querer vê-la desejar com-
petir com o homem numa igualdade de direitos ... Que vê a nor-
destina das matas ou do agreste, quando olha em derredor? Paisa-
gem limitada e hostil, homens sofridos e cansados, alugados nas sa-
fras como animais de carroça, mourejando de sol a sol ou de chuva a 
chuva conforme as plantações de fumo, algodão ou cana, dando 
graças a Deus quando engajados numa fábrica ou numa usina mes-
mo com o salário fome, mas pelo menos certo, para sustentar a fa-
mília. Ou ainda lutando com o gado na caatinga espinhenta, fa-
zendo o trabalho duro do "cabra macho", boiadeiro ou vaqueiro. As 
mulheres de pescador então, jamais desejarão imitá-los. É até in-
teressante notar que, para o nosso sexo, é uma profissão rarissima, 
salvo se se tratar de pesca de sururu, com água pela cintura, horas 
à fio dentro da lagoa, no labor celebrizado por Jayme de Altavila 
quando disse que "é a única lama do mundo que é pão." Para as 
outras mulheres pobres da faixa litorânea, o artesanato de palha 
ou de filet e labirinto, ou uma ociosidade bovina, são formas de ver 
a vida passar, na mesma pobreza angustiante, pesada e igual com 
ligeiras alterações. Muitas não estudam nem se interessam. Para 
que? Mandam os filhos para a escola porque a vizinha manda, ou 
porque querem que eles sejam "gente" um dia. Mas retiram, logo 
que vem uma necessidade, ou quando eles crescem um pouco, para 
ajudar no trabalho. Se moram perto de um Grupo Escolar ou de 
um posto do MOBRAL, ainda existe freqüência, e, à noite, até os 
homens estudam. Mas quando moram longe, qualquer coisa é pre-
texto para o abandono do estudo e esquecem até o que aprenderam. 
O mais chocante de tudo é que a maioria das mulheres só trabalha no 
setor primário, e não mostra nenhum interesse pelas letras, todas 
elas adormecidas naquele sono de milenar indiferença, vida apagada 
dentro da vida em eclosão. 

Quanto aos filhos, continua a explosão demográfica - e vimos 
casebres abrigando famílias com seis ·e até oito crianças. Desconhe-
cimento total, restrições ou medo da pílula, nem sonho do Planeja-
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menta Familiar. Nos dias de trabalho, as mulheres levam os maiores 
para ajudar, e deixam os menores sozinhos em casa, ou com uma 
parenta qualquer. Algumas chegam a amarrar com corda solta os 
meninos pequenos para que não cheguem até o fogo, onde cozinha 
a panela de feijão. Antes de saírem para "tirar a conta" de enxada, 
deixam ao lado algum alimento (quando têm!) como fazemos com 
os perus de festa amarrados no quintal. E nem pensem que vai 
algum exagero nisso! Exemplifiquemos: numa pesquisa realizada 
pela Secretaria do Trabalho e Administração do Estado de São Paulo, 
sobre a mão-de-obra feminina nas indústrias da Capital, em 1970, 
houve o seguinte resultado: em 500 trabalhadoras pesquisadas, 72% 
tinham filhos. Destas, 46% costumavam deixá-los com parentes, 21% 
sozinhos e apenas 1% em creches. A porcentagem das que deixavam 
crianças pequenas sozinhas, era maior no caso das empregadas bra-
çais, 30%. Justamente a categoria onde se encontra o maior número 
de mulheres com filhos, 82%. Isto em plena capital de São Paulo! 
Imaginemos agora qual seria a estatística do sertão, do Nordeste! 

Senhores! A condição da mulher nordestina, a pobre da zona 
rural da Mata ou do Agreste é ainda para ser enquadrada entre os 
tão falados Direitos do Homem como exemplo da mais absoluta 
falta destes Direitos! A maioria vê os filhos crescerem desnutridos, 
ignorantes, com deficiências mentais por falta de alimento na pri-
meira infância e nada sabe quanto a métodos anticoncepcionais. 
Aborto, é chá que resolve. Muitas ainda são forçadas a abandonar 
os filhos, a vê-los deixar a casa e "correr mundo" pela total au-
sência de condições para criá-los. Não ·estou a dizer novidades neste 
inquérito. Os nobres Senadores da minha terra, Teotonio Vilela, Luis 
Cavalcante e Arnon de Mello além do ilustre Deputado Teobaldo 
Barbosa, têm levantado a voz inúmeras vezes para falar no proble-
ma cruciante do nordestino, dos flagelados nordestinos, dos explo-
rados nordestinos. O próprio Presidente Geisel nos seus discursos 
(que tivemos o cuidado de ler, publicados por sua Assessoria de Im-
prensa) fala várias vezes no "Nordeste sofrido", nos "trinta milhões 
de habitantes que vivem com extraordinária dificuldade numa área 
semi-árida", "no homem rural cheio de problemas". Mas, quando 
falo nos explorados nordestinos penso mais na figura esquecida da 
mulher com seus problemas biológicos, forçada a emigrar nas gran-
des secas como retirante mis·erável, carregando, às vezes, um filho 
no ventre, outro nos braços e ainda a trouxa dos pertences na ca-
beça. Penso também nas mulheres que têm o seu mocambo às mar-
gens dos grandes rios, não como as palafitas do Amazonas, mas 
dentro da lama mesmo como caranguejo aratu, e que nas cheias 
destes rios são forçadas anualmente a pedir esmolas, auxílios do 
Governo, e serem abrigadas no lugar dos animais na Pecuária. E 
darem ainda graças a Deus, pois somente lá têm alimentos dados 
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pelo Exército e um teto para as chuvas. Uma promessa aqui, uma 
esmola ali - 50 anos que vemos a mesma cena repetida! Agora 
mesmo os jornais falam dos dez mil flagelados nordestinos ... 

Bem, senhores, até agora nada mais fiz que apresentar um qua-
dro geral da mulher no Nordeste, quadro este já muito conhecido 
por todos. O que há de humilhante nele, é culpa exclusiva da pior 
discriminação que pode haver num país. Como mulher e como nor-
destina noto a diferença de tratamento que nos é dada pela Nação, 
propiciando esta apresentação tão desigual da mulher sulista-nor-
tista em território brasileiro, quando na verdade a nordestina tra-
balha duramente este solo, aumentando o progresso do País. 

Há poucos dias o ex-Superintendente da SUDENE e ex-Presi-
dente do BNH, Rubens Costa declarava em Recife - quando recebia 
o título de Economista do Ano: "Se, em termos relativos, o Nordeste, 
nos últimos anos, continua sem melhorar sua posição (a renda per 
capita regional é pouco menos da metade da renda per capita do 
brasileiro), em valores absolutos a brecha, entre o nível d·e vida da 
região e do país, está se tornando abismal. E o mais grave é que 
tudo indica que continuará crescendo no futuro, a menos que seja 
alterada radicalmente a política de desenvolvimento econômico do 
País, de maneira a desconcentrar a renda e a riqueza." Por ai ve-
mos que a discriminação continua - apesar das indústrias insta-
ladas, sal-gema e alguns programas batalhadores dos Gover;nos. 
Pelas palavras de um técnico vemos que não se trata de lirismo nem 
exageros no quadro descrito. Falta-nos o suporte sócio-econômico, 
isto é um fato. E sem este suporte, jamais a mulher nordestina 
poderá sair da sua condição de pedinte, num país que é o seu. Sem 
este suporte, a situação mais que humilhante, castradora em que 
ela vive diante de suas irmãs, persistirá ainda. 

Temos notado que os ilustres senadores no desempenho de suas 
funções, em depoimentos ou propostas, gostam de fazer compara-
ções. Há pouco tempo, lemos um discurso do Senador Arnon de 
Mello onde, num aparte, o Senador Eurico Rezende dizia: "o mundo 
já· se encontra no esplendor e na rota das estrelas e o Brasil ainda 
continua na rota das caravelas." Parodiando o ilustre Senador, eu 
poderia dizer que enquanto a mulher sulista já se encontra no es-
plendor e na rota das reivindicações mais profundas, a mulher nor-
destina continua ainda no caminho das enxadas. 

E o mais doloroso nisso tudo é que este caminho de enxadas 
persiste, mesmo depois de tantas descobertas na tecnologia, mesmo 
depois do Senador alagoano ter dito que esta enxada já deveria 
hoje em dia ser peça de museu como resquício da idade média. 
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Não se pense porém que a mulher nordestina não é capaz de 
compensar fartamente qualquer investimento. Dotada de extraor-
dinário vigor e de uma inteligência arguta e observadora, ela sabe 
compensar qualquer esforço dispendido em seu proveito. Sabemos 
que as da classe média e rica em breve se tornam senhoras admi-
ráveis de grandes qualidades e virtud·es. Quando estudam, transfor-
mam-se em médicas competentes, advogadas ardorosas e professoras 
notáveis. De modo geral, mulher nordestina só tem um defeito: o 
abandono em que vive. Procuremos ajudá-la diminuindo essa dis-
paridade no tratamento, e em breve a nação se orgulhará do grande 
contingente feminino tão criminosamente deixado à margem. 

SUGESTõES 

Sabendo que é preocupação dominante do Governo Brasileiro 
a educação do povo, saneamento básico, habitação popular, saúde 
púbica: 

Sabendo, tambem, que a convocação desta Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito visa alcançar a integração da mulher no pro-
cesso de desenvolvimento, em pé de igualdade com o homem, toma-
mos a iniciativa de fazer as seguintes sugestões, quase todas decor-
rentes do Plano de Ação da Conferência Mundial do Ano Interna-
cional da Mulher: 

a) promover a participação da mulher !lordestina em todos os 
programas que visem o seu bem-estar social; 

b) procurar incentivar a alfabetização, principalmente entre as 
mulheres jovens, combatendo a indiferença e o acanhamento com 
a explicação dos benefícios que lhe advirão; 

c) ampliar a formação profissional básica, incluindo métodos 
agr:colas mais modernos a fim de livrá-la da escravidão da enxada; 

d) facilitar os meios anticoncepcionais a fim de diminuir a ex-
plosão demográfica. Em caso de família em formação, ensinar o 
planejamento familiar; 

c) promo·;er palestras explicando o ms.l do al;orto pro oc:.!clo 
por beberagens ou por parteiras ignorantes; 

f) incentivar a construção de casas ou vilas procurando livrá-
Ia dos casebres infectas e dos mocambos na lama; 
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g) estabelecer maiores possibilidades de empregos por meio do 
ensino profissionalizante na zona rural; 

h) procurar .substituir nas imagens e na TV a figura da nor-
destina matuta, carregada de filhos pela mulher sadia e corajosa 
trabalhando no campo; 

i) criar centros de assistência social nas zonas distantes. 
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NADIR DE SOUZA BARBOSA 

Quando não nos preocupa a incerteza do que 
somos, quando nossas ccnvtcções são superficiais 
ou caprichosas, aceitamos em primeira mão qual-
quer preço por elas. 

Quando nos preocupa a incerteza do que so-
mos, quando nossas convicções não são superficiais 
nem caprichosas, não aceitamos em primeira mão 
qualquer preço por elas. Aceitamos o desafio. 

Senhores Senadores, Senhores Deputados: 

As ciências modernas mostram que a espécie humana existe há 
dois milhões de anos. E que nos primeiros um milhão novecentos e 
noventa mil anos, não havia discriminação entre o homem ·e a mu-
lher. Eram o principio masculino e feminino que harmonio3amente 
governavam o mundo. 

Em se tratando da situação da mulher brasileira passando ela 
a integrar e atuar em todas as atividades de natureza econômica 
ou cultural, não podemos deixar de admitir e pôr em destaque 
alguns princípios. Na antiguidade quando determinadas socieda..:es 
passavam do seu estágio de patriarcal para matriarcal, enquanto o 
homem começava a se dedicar em maior intensidade à caça e à pes-
ca, assim como à defesa do seu território contra a invasão de tribos 
congêneres, já a mulher, além das suas atividades específicas de 
cuidar da prole, passou a se dedicar igualmente ao pastoreio e, assim, 
paulatinamente, com a redução do elemento masculino em cada tri-
bo, decorrente das suas atividades, em campo de maior risco. A mu-
lher ia sucessivamente assumindo encargos e atividades, em cam-
pos que anteriormente eram executados quase que exclusivamente 
pelo homem. Já nesta época, contudo, a história registra nomes e 
feitos de mulheres que se notabilizaram pela sua capacidade inte-
lectual e produtiva em muitas atividades. 

Podemos citar essa atuação da mulher com grande destaque em 
atividades ao mesmo nível do homem, sem a pretensão de com ele 

275 



competir com cla.sse à parte ou superior. Ma.s, sim, como um desem-
penho paralelo e de maneira singular. Essa particilJação tornou-se 
mais evidente e cncreta, em épocas anormais, como guerras, cata-
clismas, onde a mulher assumiu o comando da produção para sub-
sistência da comunidade, e em especial dos que se encontravam nas 
frentes de combate. Essa participação tornou-se ainda mais convin-
cente e evidente durante e após o último conflito mundial. Isso ocor-
reu não só durante aquela oportunidade, como em nossos dias, em 
que pese a resistência de certos setores masculinos, que ainda per-
sistem em estabelecer limitações para o sexo feminino em algumas 
atividades quer da empresa pública ou privada, sem que para isso 
se apoiem em dispositivos legais. Trata-se evidentemente de res-
quícios acumulados através de gerações, e que somente serão intei-
ramente eliminados pelo empenho e esforço da própria mulher, ou 
das mudanças de hábitos por pressão econômica ou social. 

Na empresa privada, por exemplo, a penetração da mulher 
decorreu da conveniência de lhe ser pago salário inferior ao do ho-
mem para as mesmas funções. Outra grande limitação da mulher, o 
casamento e a maternidade. Sabemos que muitas moças deixaram 
(l_e contrair matrimônio por serem arrimos de família e não poderem 
assim perder o emprego. Outras que se casaram à revelia da empre-
sa e ficaram na tensão permanente do engravidamento. Outras ainda 
que, resvalaram para um "ca.samento extra-legal", uma vez que 
nesta circunstância não perdiam a condição de solteira. Em exem-
plo típico da limitação ou acesso da mulher a órgãos públicos ou 
casas de crédito, ocorreu na década de 1930 quando um certo presi-
dente do Banco do Brasil, através de portaria interna, excluiu a 
presença da mulher ao serviço daquele estabelecimento. Essa medida 
foi seguida por suas congêneres e que ainda hoje persiste essa condi-
ção, podendo-se excluir dessa relação o próprio Banco do Brasil que 
em 1970 reabriu suas portas ao ingresso da mulher através de con-
curso. Isto nos indica exatamente que a sua presença já se fazia 
necessária em qualquer setor de trabalho. Daí uma noção exata de 
sua missão, de sua capacidade, dos seus deveres perante uma socie-
dade moderna, que nos leva ao abandono de certos preconceitos e 
tradições que não correspondem absolutamente à nova imagem de 
que se reveste o universo, do qual somos parte num relacionamento 
íntimo. Estamos, pois, envolvidas neste processo de transformação 
que se opera quase que vertiginosamente. A mulher já firmou sua 
posição contra preconceitos arbitrários e condenáveis que lhe empu-
nham como melhor sorte, o casamento e a procriação, como se isto 
lhe fora um destino. E isto seria realmente um destino se todo ser 
humano, não necessitasse se desenvolver, se expandir, e pôr em prá-
tica as suas capacidades superiores, o seu Eu. Embora nem sempre 
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atinga o nível da con.sc1encia, ter um emprego significa, para a mu-
lher, muito mais que perceber um salário. 

Senhores Senadores, Senhores Deputados, permiti um retros-
pecto para alicerçarmos melhor as lutras enfrentadas pelas mulhe-
res, em todos os países do mundo, objetivando a adoção de medidas 
a nível nacional e internacional, no sentido de modificar suas es-
truturas. O trabalho da mulher, a sua mão-de-obra qualificada ou 
não, constituía como constitui hoje, o suporte que estabelece o equi-
líbrio da sociedade. 

Numa relação de 15 países, redigida pelas Nações Unidas, a União 
Soviética é detentora da presença da mulher no Trabalho, num 
total de 47,93%, seqüenciando a Polônia, com 44,22%, Checoslová-
c.uia, 38,15%, Alemanha Oriental, 36,15%, Hungria, 35,08% a Dina-
marca, 30,64%, Suécia, 29,30%, Gran-Bretanha, 29%, extra-oficial com 
um total de 13,31%, em 1970, Portugal, e o Brasil, 18,5%. Quis, esta 
insigne comissão, sugerida pelo Senador Nelson Carneiro e aceita 
pelos demais pares, trazer num prazo de 6 meses depoimentos sobre 
a situação da mulher no Brasil. Louvada a idéia no seu pensar e 
executar. Não vamos absolutamente ser tão pessimistas a ponto de 
pensarmos que após esta análise e considerações, continuaremos no 
mesmo lugar. Seria assim como que uma brincadeira com ares de 
inocência entre adultos, entre pessoas grandes. Entendemos que nem 
homens nem mulheres, devem, em hora ou oportunidade nenhuma 
tratar do assunto senão objetivamente. Nada que possa ou venha 
a traduzir meras conceituações de ordem econômica, social, política 
ou educacional. O que se faz necessário, são medidas efetivas para 
a real e verdadeira integração da mulher no desenvolvimento que 
ora se processa no mundo inteiro, para que ela possa acompanhar 
essas mudanças científicas e tecnológicas, sem impactos vertigino-
sos. Que não se considere o problema da mulher um fato isolado 
ou simplesmente social. Que não se admita qualquer medida que 
objetive apenas paliativos para os seus problemas. Não podemos 
dizer absolutamente que se repete o dia de ontem no dia de hoje. 
As restrições não impediram contudo, que a mulher brasileira modi-
ficasse esse cenário, muito embora, as estatísticas comprovem (18% 
da população feminina são economicamente ativa) que ainda falta 
muito para uma mudança que se possa considerar ampla ou genera-
lizada. As atividades sociais, o trabalho extra-domiciliar, são agora 
debatidos como inovações ao verdadeiro e real papel da mulher. Ora, 
trabalhar remuneradamente ela o faz há muito; e em atividades 
cada vez mais variadas. O que entretanto existe, é uma contradição, 
um desajuste entre os papéis idealmente acatados, e os efetivamente 
desempenhados. Essa contradição de que falamos não é gratuita por-
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que seus efeitos se traduzem na dinâmica desses papéis. O testemu-
nho da história nos mostra que certas categorias sociais conseguem 
dominar outras, motivadas pela desigualdade numérica que confere 
esse privilégio. Entretanto, no caso Homem x Mulher, ess::t desigual-
dade não existe. Há tantos homens quanto mulheres na terra, muito 
embora as estatísticas apresentem essa diferença em alguns países 
como no caso da índia, que o contigente feminino é bem menor. No 
Brasil, entretanto, pelo censo de 1970, o contigente feminino era 
maior do que o masculino: 46.331.343 x 46.807.694. Mesmo se se veri-
ficasse o contrário, mesmo que as diferenças fossem sensíveis, um 
ser humano não pode ser considerado numericamente, quando se tra-
ta da sua valorização, do respeito aos seus princípios e a sua inte-
gridade. A libertação da mulher parecia a Saint-Simon um dos as-
pectos da evolução normal da sociedade. A -oreocupação com o pro-
blema da mulher, se::npre foi uma constante no pensamento socia-
lista, tanto na sua forma científica, como na utópica, tentando mos-
trar os caminhos para sua libertação. Contudo, estávamos e estamos, 
ainda, diante de um fato histórico-cultural. A falta de uma prepara-
ção adequada para o exercício de uma profissão criou essa ideolo-
gia de que a mulher nascera para o casamento e a procriação. Daí 
a ausência de estímulo para novas perspectivas, sobretudo nas cama-
das intermediárias, na aceitação de ocupações subalternas e mal re-
rr.uneradas, tornando-a insegura, num mundo em que ela contava 
com uma variável a ser manipulada segundo as conveniências da si-
tuação, na qual não lhe cabia na maior das vezes o poder da deci-
são. Isto sim, limitou os seus passos e os seus objetivos se tornaram 
pouco ambiciosos. Senhores, como dizíamos anteriormente, o que 
nos interessa, hoje, é tratar os fatos à luz da razão. Se nos parece 
claro a existência de um problema, se auscutados os seus motivos, e 
reconhecida a necessidade de mudanças, só nos resta escolher os 
caminhos. 

Li faz poucos dias, no jornal O Estado de S. Paulo, a notícia 
da morte em Bonn de Ludwig Erhard; um dos grandes responsáveis 
pelo reerguimento econômico da Alemanha. Que prodígios teria rea-
lizado para obter o que ficou conhecido como "O milagre alem5.o?" 
Na verdade nenhum. Sua grande sabedoria consistiu em perceber 
que nenhum governo, nenhum ministro poderia substituir com sua 
capacidade de trabalho, imaginação e iniciativa, os empresários e 
trabalhadores. Entendemos com esse exemplo, um ponto de partida 
capaz de condicionar e expressar as aspirações de um povo, a luz 
dos seus valores culturais, morais e intelectuais em termos de igual-
dade de direitos e oportunidades. Já dissemos anteriormente que não 
dispomos mais de tempo para meras considerações. 
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VARIA VEIS E HIPóTESES 

Estaremos nós de ambos os sexos convencidos de que essa era 
deve ser mantida e prolongada? Ou estaremos, ao contrário, certos 
da necesidade de passarmos para outra onde haja de fato e de di-
reito a participação da mulher? Caso afirmativo, de que participa-
ção estaremos falando? De uma participação residual, discrimina-
tiva, que aceita a integração social da mulher no mundo do trabalho, 
da política, desde que ela se dirija a profissões ou tarefas "femininas" 
que por uma estranha coincidência são sempre as de menor nível 
de qualificação e de menor prestígio? De menor responsabilidade e 
de menor salário? Estaremos nós falando dessa integração aceita 
como um "mal menor"? Ou estaremos nós comprometidos com uma 
ideologia de não discriminação e de promoção social da mulher em 
todas, ou pelo menos em algumas das estruturas onde seu papel vem 
sendo desempenhado? Segundo Singer e Madeira, "a evolução do 
nível de participação da mulher na força do trabalho, atravessa duas 
fases: no primeiro momento, quando do início da industrialização, 
quando o número de pessoas empregadas na agricultura é ainda ele-
vado e o número de empresas manufatureiras e comerciais limitadas, 
a esfera doméstica ainda bastante significativa, o nível de integra-
ção da mulher na força do trabalho é também elevado. Num se-
gundo momento, quando o desenvolvimento econômico induz um 
grande número de pessoas a sair do pequeno comércio e· da fabri-
c'lção caseira e há pralelamente uma migração de áreas rurais para 
áreas urbanas, a taxa de participação da mulher em atividades pro-
dutivas tende a cair. Os padrões de participação também variam se-
gundo os estágios de desenvolvimento econômico das diversas regiões 
geo-econômicas. Passaremos a exemplificar conforme o Caderno de 
Pesquisa n.0 15, da Fundação Carlos Chagas. A Região Sudeste B: 
São Paulo, Rio de Janeiro e Guanabara, apresenta característica 
bastante distante das demais regiões. Naquela os padrões de partici-
pação feminina, embora estejam longe de demonstrar semelhança 
em relação ao sexo m.asculino, apresentam-se como mais desenvol-
vidas, em face da baixa participação na agricultura, da elevada taxa 
de ocupação industrial, bem como da tendência à diversificação de 
ocupações no setor terciário e, conseqüentemente, menor emprego 
nas ocupações tradicionalmente femininas e maior nas ocupações 
predominantemente masculinas. Duas das regiões em transição, Su-
deste A. (Minas e Espírito Santo) e Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás 
e Distrito Federal) demonstram os mais baixos níveis de participa-
ção. O mercado não conseguiu absorver a mão-de-obra liberada pe-
la agricultura, e quando o fez, foi em ocupações tradicionalmente fe-
mininas ou em condições de subemprego. Já a terceira região do 
grupo em transição, a Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio 
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Grande do Sul) apresenta-se com uma taxa global de participação 
e nível de emprego em ocupações não tradicionalmente femininas, 
equivalentes à Região mais desenvolvida, mas permanece com níveis 
bastante elevados de participação na agricultura, decorrentes, como 
vimos, da própria situação da economia regional predominantemente 
agrícola. 

Quanto às reg10es menos desenvolvidas, Norte e Nordeste, en-
quadram-se na primeira fase, ou apresentam estruturas de partici-
pação bastante tradicional, embora algumas de suas taxas de ocupa-
ção se aproximem da Região Sudeste, B. Entendemos assim, que as 
atitudes e os valores culturais parecem exercer papel importante na 
determinação dos níveis de participação da mulher na força de traba-
lho. A medida que as sociedades se tornam mais urbanizadas e in-
dustrializadas, as atitudes e valores se alteram. As mulheres das so-
ciedades mais desenvolvidas, por exemplo, são encorajadas no 
sentido de aceitar novas experiências, e seu comportamento no mer-
cado de trabalho é baseado em novo conjunto de valores. Nessas 
sociedades, a mulher reconhece a relevância do trabalho produtivo 
e, por isso mesmo, tem atitude mais positiva em relação a ele. O que 
não ocorre nas sociedades menos desenvolvidas onde os preconceitos 
ainda são sérios em relação ao trabalho feminino. 

Para compreender a orientação que a mulher assume em seu 
desempenho profissional faz-se necessário distinguir o modo como 
a sociedade manipula a sua participação enquanto força-de-traba-
lho, e as atitudes da própria mulher e de seu grupo familiar ao de-
sempenho dessa função. Daí a necessidade de programas educacio-
nais capazes de atuar na modificação dessas estaturas. Esses 
programas não existem ainda de forma sistemática. 

A reforma de ensino do país, carece de uma política adequada, 
que atenda às diferenças regionais, tendo em vista o aspecto antro-
pológico-social, a realidade econômica e o contexto cultural-cientí-
fico. Ampliação dos prog!ramas de formação profissional básicos. 
E esses programas viriam exatamente ao encontro da finalidade a 
que se destinou a Lei n.0 5.692, através dos cursos profissionalizantes, 
onde as necessidades básicas estariam atendidas. Os cursos de alfa-
betização de adultos mais reais na execução. É importante, em qual-
quer circunstância, reafirmar que a educação é incontestavelmente 
o único caminho para chegarmos ao aperfeiçoamento, capaz de de-
sencadear, manter e acelerar o processo de desenvolvimento. Como 
instrumento de transformação social, responde pela formação de uma 
consciência democrática que permite a eclosão dos valores espiri-
tuais e a inequívoca afirmação nacional. 
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Sr. Presidente. 

Inicialmente, quero agradecer o convite dos Srs. Parlamentares, 
para que eu viesse a esta Comissão para falar sobre os problemas que 
mais afligem a mulher brasileira. 

Agradeço profundamente comovida a todos os Srs. Senadores e 
Deputados, e cumprimento-os pela brilhante idéia. Realmente, 
V. Ex.as, dessa forma, demonstram que, hoje, o representante político 
brasileiro já atingiu essa maturidade, pois só aquele que é maturo é 
que não teme e não temerá a promoção da mulher; o homem que 
tem maturidade não teme que a mulher se promova, bem pelo con-
trário, sabe que a mulher promovida será mais companheira, mais 
atualizad-a, mais autêntica e mais amiga. Assim, mais uma vez, meus 
cumprimentos aos brilhantes Senadores e Deputados que tiveram 
esta idéia. 

Ainda neste preâmbulo, gostaria de dizer que à mulher são tão 
raras oportunidades como esta que nós nos sentimos até um pouco 
nervosas ou, por vezes, até, de certo modo, um pouco histéricas, di-
gamos assim, para podermos aproveitar bem o ensejo. É exatamente 
o fato de a mulher participar tão pouco que faz com que isso ocorra. 
Portanto, V. Ex.as estão quebrando esse preconceito, esses tabus. 

Dessa forma, dentre essas duas atitudes, prefiro ficar com a 
primeira, de estar um pouco nervosa. Realmente, isto acontece por-
que nós, mulheres, não temos dessas oportunidades tão freqüente-
mente como o homem, de participar de reuniões do Congresso Na-
cional, de colaborar numa Comissão como esta. Então, quando a 
mulher recebe um convite destes, quando se lhe apresenta uma 
chance desta, é natural que ela fique nervosa, tímida, até mesmo 
impossibilitada de refletir toda a angústia, toda a ansiedade que 
carrega por séculos, por anos e anos. Em verdade, quer queiram ou 
não, somos hoje, aqui, uma espécie de transmissora das ansiedades 
de nossas mães, de nossas avós, que nasceram, viveram e morreram 
sem ser. O homem nascia e era. O homem é. A mulher nascia para ser 
mãe, para ser delicada, para ser boazinha, até para ter medo de 
ratos, para correr apavorada frente a qualquer obstáculo. Daí por que 
penso que estamos, aqui, fazendo um trabalho que, de certa forma, 
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irá fazer justiça, inclusive, às mulheres do passado, àquelas que nos 
antecederam. 

Dito isso, para IniCiar o meu depoimento, faço questão de frisar 
que You me posicionar na mesma linha de trabalho que mantenho 
há mais de 20 anos, a respeito da promoção da mulher; gostaria 
mesmo que ficasse bem claro, de saída, qual a minha posição, em 
termos de promoção da mulher. 

Não conclamo a mulher ao egoísmo ou à masculinização, bem 
pelo contrário: conclamo a mulher a despertar e participar, mas 
sempre como mulher, levando, a todos os recantos onde estiver: 
amor, paz, perdão, compreensão e felicidade, mas isto com muita 
altivez, sem servilismo e sem submissão; deve contribuir para a 
construção da História, já que ela foi, por muitos séculos, apenas 
espectadora, sendo sempre o homem o grande construtor. 

Evidentemente, a participação da mulher deve estar enchar-
cada dessas virtudes, que se lhe atribuíram por tantas e tantas 
décadas, mas ela deve, também, estar sempre muito atenta para não 
se deixar envolver por estruturas ou grupos interessados em subjugá-
la ou usá-la visando a interesses pessoais ou grupais. A própria 
mulher percebe, em várias ocasiões, como ela é usada; por exemplo, 
na política, é muito comum em época de campanha política a mu-
lher ser exaltada, ser bajulada, mas quando chega a hora de serem 
distribuídos os cargos, são os homens que vão para o Executivo, pois 
não chamam a mulher para assumir uma Secretaria, o que raramente 
acontece no Brasil. Portanto, ela foi apenas usada. Nesse sentido, 
terá a mulher que se capacitar, atualizando-se sempre, numa linha 
de maturidade sem exotismo e histerismo, como disse no início. Está 
claro que a mulher para participar terá que se capacitar, uma vez 
que vivemos num mundo de competição, queiramos ou não. E não 
deve a mulher pensar que irá galgar postos, assumir comando, uni-
camente porque tem uma bela carinha ou um corpo muito bonito. 
Hoje, para participar, temos todos que p.os capacitar. Se é Yerdade 
a afirmativa de poetas e religiosos, de ser a mulher sacrário de paz, 
amor e ponderação, por outro lado, está mais do que na hora de 
levarmos essas virtudes ao mundo que vai muito mal, com tantas 
guerras, racismo, injustiças e violências, males estes que, em ver-
dade, não poderão ser creditados à conta da mulher, pois as decisões, 
a direção do mundo político, econômico, religioso e militar está es-
magadoramente nas mãos, nas mentes e nos corações masculinos. 

Meus amigos, o mundo ainda não bebeu na fonte inexpugnável 
de amor que é o coração da mulher. Portanto, é hora dela dizer basta 
a tamanho desmando e a tanto desamor. Mas- e isto é importante 
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frisar - somente a mulher adulta, preparada, equilibrada será capaz 
ou terá possibilidade de trazer essa contribuição ao mundo atual. 

Venho conc!amando, numa jornada que possui o tamanho de toda 
uma vida, para que a mulher brasileira derrame sobre a Nação todo 
aquele manancial de espiritualidade que vem armazenando há longos 
anos, junto aos altares, ao pé da Cruz, pois cada vez mais se torna 
imprescindível esta contribuição, numa terra onde o pragmatismo, o 
materialismo, o egoísmo, a descrença invadem os lares e os corações 
de todos, inclusive de nossa juventude. Compete à mulher, qual Ve-
rônica, mostrar ao mundo a face desfigurada de Cristo. 

Este o meu posicionamento que desejo fique bem claro, desde já, 
neste meu pronunciamento. (Palmas.) 

Isto posto, Sr. Presidente, passo a fundamentar a posição da 
mulher, principalmente, de acordo com o meu entender, numa pes-
quisa que vem de longa data, feita através não apenas de livros, 
embora, evidentemente, os livros muito nos ajudem, assim como a 
cultura, mas na pesquisa que fiz vivendo. Hoje, orgulho-me de dizer 
que trago uma gama de experiência e de vivência que, talvez, poucas 
mulheres a tenham conseguido obter. Filha de agricultor, trabalhei 
na roça até aos 14 anos de idade. Portanto, conheço o problema da 
mulher agricultora, da esposa do agricultor, porque vivi e trabalhei 
na roça, e plantei muita mandioca com meu pai, lá em Morungava, 
hoje uma região conhecida pela descoberta de veios de carvão. 

Então, conheço na carne o problema da mulher agricultora, pois 
aos 14 anos eu já era operária de fábrica, o que me deu, realmente, 
grande experiência. Até aos 18 anos fui operária, fato do qual me 
orgulho, porque hoje posso sentir quais são as injustiças sociais que 
mais afligem a mulher. 

Casada, com 6 filhos, já sou avó de 4 netos e fui feliz no casa-
mento, graças a Deus. Acho importante que se coloque isto: amo meu 
esposo e sinto que sou amada. 

Isso é muito importante para que sintam que sou uma pessoa 
equilibrada, pelo menos o quanto pode ser o ser humano, porque 
todos nós temos um certo desequilíbrio. Quem pode dizer que não 
tem? Mas, graças a Deus, com 6 filhos, só depois de casada é que pude 
estudar. Fiz o vestibular e o meu curso é de História, através do 
qual entrei no campo da Antropologia, da Sociologia. Inclusive, tenho, 
agora, a felicidade de ver, neste plenário, um mestre da nossa Facul-
dade, o Professor Fagundes, que pode atestar da nossa luta de pro-
curar aprender e não ficar só na experiência. Foi, portanto, através 
da Antropologia que fiquei sabendo o por quê de a mulher ser con-
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dicionada, assim como foi através da Sociologia que fiquei sabendo 
porque era interessante aos grupos subjugá-la, porque era interes-
sante que ela tivesse muitos filhos. 

Então, embasada neste estudo, ,-ou continuar no meu depoimen-
to para - depois passar às conclusões de como devemos agir, de 
como cabe à mulher proceder como gente adulta, que não fica ape-
nas no ver e no julgar, mas que parte para o agir, oferecendo suges-
tões. 

Então, dizia eu aos Senhores que iria analisar, em primeiro lugar, 
o que é promoção da mulher, no meu entendimento. Considero que a 
mulher promover-se consiste em que ela passe de um estágio inferior 
para um superior, deixe de ser objeto para ser sujeito. 

Mas vejamos quais as causas que impedem a mulher brasileira 
- a da c:asse média, casada - de se promover. Penso, embora outros 
possam discordar, que quatro seriam as causas fundamentais: a cul-
tura brasileira, a deformação do organismo, o casamento e os pro-
blemas econômicos. 

E sobre cada uma dessas causas falarei muito rapidamente, por-
que isto seria matéria para uma palestra de duas ou três horas, razão 
pela qual vou discorrer rapidamente, para depois aguardar qualquer 
pergunta dos Senhores. 

Cultura Brasileira. A nossa cultura ocidental está influenciada, 
até mesmo encharcada de três culturas tremendamente patriarcais: a 
hebráica, a romana e a grega. Então, a cultura ocidental está em-
basada nessas três culturas, onde a mulher era considerada apenas 
um objeto e onde ela pouco valia. 

Os sociólogos poderão dizer: Não, mas a mulher romana tinha seu 
valor. Na verdade, tinha algum valor, mas a poligamia era uma rea-
lidade, e a mulher não participava das conversas, das decisões. J'á 
no mundo hebráico, estudamo3 que a mulher valia tanto quanto as 
cabras. 

Então, temos que entender o por quê da nossa submissão, o por 
quê de, em certos momentos, tomarmos esta ou aquela atitude. Exa-
tamente pelo fato de não nos desprendermos, assim, com facilidade, 
de culturas fortíssimas como essas que acabo de citar. E acresce ainda 
o fato de a cultura brasileira ter recebido grande influência do 
patriarcalismo português. O homem português, o grande homem que 
foi, evidentemente, descobridor do nosso País, trouxe consigo toda 
aquela dominação do português sobre a família. Sobre isso fala 
muito bem Roger Bastide e Saint Hilaire, que estiveram no Brasil, 
assim como Lauro de Oliveira Lima, que descreve perfeitamente, nos 
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seus livros, nas suas orientações, a influência do português na cultura 
brasileira. 

Então, vejamos algumas das coisas que eram recomendadas: "a 
esposa deveria saber um pouco menos que o marido." Isso era tran-
qüilo. O homem, para não perder sua autoridade, devia saber muito, a 
mulher não. E Lauro de Oliveira Lima diz muito bem que a mulher 
do nosso Brasil, até há pouco tempo - poderíamos dizer assim, por-
que em 1907 é que surgem as primeiras mulheres num instituto de 
belas artes, no Rio de Janeiro - a mulher brasileira que lesse bem 
a'gumas receitas de doces e o seu missal já seria uma mulher culta. 
Portanto, ela deveria saber menos que o esposo. 

A mulher não deveria tomar iniciativa na conquista, em conquista 
alguma, muito menos na amorosa. A mulher que fosse tomar a ini-
ciativa na conquista amorosa era tida até como uma depravada. O 
homem era o con9uistador e a mulher a conquistada. Com isso ela 
saiu prejudicada e ele também. Daí por que era comum dizer-se, e 
Jorge Amado e Érico Verís.simo descrevem tão bem, que o homem 
brasileiro necessitava duas mulheres: uma para mãe dos seus filhos 
e outra para seus amores. Exatamente porque a mulher brasileira não 
conseguia encarnar as posições de mãe, de esposa e também de 
amante; fomos treinadas para sermos assexuadas. O homem tem 
sexo, tem instinto; a mulher não sente nada, não tem instinto. 

Então acontecia isto: a mulher não podia tomar a iniciativa na 
conquista, não podia pedir em casamento. No Brasil, a mulher não 
convida o homem para dançar, não poder, por exemplo, ligar o tele-
fone dizendo: olha, simpatizei contigo, ontem, na reunião. A mulher 
brasileira, como disse, não pede o homem em casamento, e isto é 
tipicamente um padrão cultural. E mais, ela anda por dentro na 
calçada, o que já se constitui num sistema, não sei se em Brasília, 
porque me parece que aqui não temos muitas calçadas, mas todos 
aqueles que vieram de outros Estados sabem que, pelo menos em 
nossa terra, o homem não gosta de andar por dentro na calçada, a 
mulher sim, porque ela é propriedade; e tanto ela aceita isso que 
se apóia, delicadamente, no braço de seu noivo ou de seu marido. Esse 
padrão de dar o braço e de andar por dentro da ca!çada mostra, 
claramente, a dependência da mulher. 

Hoje os jovens universitários estão mudando esse padrão; houve 
uma grande revolução que talvez alguns ainda não se tenham dado 
conta. Os jovens namorados, hoje, andam de mãos dadas ou abra-
çados. Então, são dois companheiros em pé de igualdade. 

Havia, ainda, o padrão de a mulher, por ser frágil, receber um 
lugar no ônibus, o que é um absurdo, evidentemente, como dissemos 

287 



no início; devemos lutar pela delicadeza, ou seja a delicadeza de 
oferecer, para uma pessoa que precisa, um lugar no ônibus, mas não 
porque seja ela mulher ou homem, e sim por ser senhora, um 
homem idoso, uma pessoa doente, uma senhora grávida, mas não, 
repito, por ser a mulher um ser inferior, um ser frágil, pois aí ela 
seria frágil para merecer um lugar no ônibus mas não para lavar 
roupa no tanque ou esfregar o chão. 

A mulher, por exemplo, não pode dar carona ou receber caronas. 
Estou analisando o que foi o Brasil patriarcal, segundo as palestras 
que tenho feito nas Universidades, em todo o Brasil, como aquela que 
fiz no Amazonas, a convite dos Srs. Deputados, ou na Assembléia de 
Goiás, enfim, palestras nas faculdades para jovens. E talvez pudesse 
perguntar hoje, nesta manhã, aos Senhores, se suas filhas mulheres 
têm a mesma liberdade que o filho homem. A menina recebe a chave 
da casa, também, quando faz quinze anos? E a hora de voltar, quando 
sai, à noite, é a mesma d() rapaz? Ou existe uma hora para a moça 
e outra para o rapaz? 

Há mães, há educadores que educam as filhas na base do relógio 
despertador, para controlar a hora delas voltarem. E o pior é de noite, 
que é quando acontecem os problemas, é à noite que as filhas podem 
perder a virgindade. Então, o problema seria voltar tarde, o que con-
siste numa triste ilusão dos pais, não acham? 

Cultura patriarcal, herança da cultura portuguesa, aceitação da 
moral dupla. Esta talvez tenha sido a mais cruel das dominações, o 
mais cruel dos julgamentos que sofreu a mulher, ou seja, moral 
diferente para o homem e para a mulher. 

Só para contar um fato, aqui, aos srs., ao organizar um congresso, 
em Porto Alegre, certa ocasião, o Primeiro Congresso Feminino, que 
falava da participação da mulher na vida pública, recebi uma carta 
anônima onde me pediam que retirasse uma palestrante do congresso, 
por ser ela desquitada. E me diziam: como é que a senhora, que luta 
pela família, que é cristã, aceita uma conferencista desquitada? E 
fiquei mê'perguntando: quantos organizadores de Congressos já terão 
recebido cartas para afastar homens que são desquitados? Acredito 
que nenhum. Mas, a mulher desquitada aind·a é ilhada às avessas, é 
olhada, como dizia alguém muito bem, como aquela de sinal verde, 
que oferece passagem certa. 

Então, para a mulher desquitada um julgamento e para o homem 
desquitado outro julgamento. E, mais cruel do que isto, à mulher 
era exigida a castidade, a virgindade, para ir ao casamento. O homem 
não, ele poderia ter sua experiência, e deveria mesmo ter, sendo que 
um pai ficaria até horrorizado se seu filho, aos quinze anos, já não 
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freqüentasse prostíbulos, mas morreria de paixão se sua filha, aos 
quinze anos, engravidasse. 

Então, duas atitudes: o pai apavorado porque a filha engravida 
e muito preocupado porque o filho não freqüenta a casa de prostí-
bulos, e julga ser seu filho um afeminado, um maricas, enquanto que 
a filha deveria ser resguardada. Como diz Lauro de Oliveira Lima: 
o homem protegia a mulher, colocava-a numa redoma de vidro, assim 
como suas filhas, mas a empregada, a mulher da casa-grande, esta 
tinha vários filhos, ao redor mesmo da casa, até com o patrão. Era, 
portanto, uma dupla moral. 

Conseqüência dessa cultura: a mulher ficou vazia de conteúdQ, 
sempre dependente do homem, conflitada pelas exigências da época; 
seria uma menoridade dourada. É o caso daquela mulher que gosta 
de estar assim, que quer estar superprotegida, porque ela se habi-
tuou a isto: foi protegida pelo papai, depois pelo marido e, depois, 
pelo filho mais velho. Então, ela não quer sair dessa situação. So-
mente sobre esse primeiro item, Sr. Presidente, poderíamos falar 
a manhã inteira. Mas, vamos passando rapidamente. 

Deformação do Cristianismo, pela História: Será que Cristo não 
tenha promovido a mulher? Cristo promoveu demais a mulher, Cris-
to falou aos fariseus, pôs o dedo na moleira dos fariseus quando falou 
com a mulher adúltera, quando jantou com mulheres, quando fre-
qüentou a casa de suas amigas: Martha e Maria. Mas, Cristo morre, 
vêm os apóstolos, tremendos patriarcas. São Paulo, o Apóstolo da 
Caridade, tinha seu enfoque pessoal para a definição da mulher, en-
foque este que, hoje, a própria Igreja Católica não aceita mais, tanto 
que a liturgia do casamento foi modificada. A liturg·ia do casamento 
-se os Senhores lembram- dizia: 

"A mulher será submissa ao homem. O homem será sem-
pre o cabeça do casal!" 

Hoje já não se fala mais assim. Então, ocorreu esta deformação 
do Cristianismo, pela História; havia uma exaltação da submissão 
da mulher ao marido, e muita ênfase à virgindade. A virgindade era 
o maior bem que a mulher tinha, nem tanto para ela mas para 
que e:e, o marido, fosse o primeiro. O homem brasileiro às vezes 
me impressiona; pois ele faz questão de ser o primeiro, quando o 
importante na vida é ser o último. Isso ocorreu por muitos anos, dele 
ser sempre o primeiro, quando o importante é ser o último. 

Então, essa questão de virgindade era o importante. A mulher 
podia casar sendo preguiçosa, egoísta, não amando o marido, não 
sendo boa filha, mas tinha que ter o hímem incólume, para provar 
que ela não tinha estado com outros homens. E, mais do que isto, 



ela poderia amar à vontade, desde que não perdesse a virgindade. Em 
verdade, meus Senhores e minhas Senhoras, a virgindade é um bem, 
não sou contra ela, mas a virgnidade eu a considero um espírito, ela 
deve ser preservada não só para a mulher e sim para os dois, pois o 
importante é a mulher despertar cada vez mais e exigir do homem o 
que exigem dela. Esta a minha luta. A castidade, muito mais do que 
um hímem, é um estado de espírito, um estado de pureza, acontecer 
-e os Senhores sabem bem- de certas moças muito puras, que vêm 
do interior, crentes, apaixonadas, carentes de amor, têm relação com o 
homem, mas em muitos casos, na verdade, esta moça nunca deixou 
de ser Yirgem, porque ela realmente acreditava no amor, era boa, 
pura, jamais andaria por aí, em prostíbu:os, pode ser que ela só 
tenha perdido a sua virgindade física. 

Outro padrão: grande estímulo, grande valorização à família 
numerosa. Principalmente as mulheres religiosas foram sempre edu-
cadas no sentido de terem muitos filhos. A mulher foi condicionada a 
procriar, ela sempre foi uma grande procriadora. Então quando hoje 
ela quer ser muito mais criadora do que somente procriadora. Então, 
a família numerosa era considerada um grande bem; as mulheres 
seriam muito mais santas na medida em que tivessem mais filhos, 
uma família numerosa. 

Então, o grande pecado contra a castidade; o marido sempre ca-
beça de casal; o débito conjugal, a coisa mais odiosa que existia e 
que existe ainda. Não sei se os Senhores sabem, mas dentro das reli-
giões, pelo menos, dentro da minha, existia o d-ébito conjugal, em 
que a mulher era obrigada a ter relacionamento conjugal com o 
esposo na hora e no momento em que ele o quisesse, sob pena de 
pecado. Era o chamado débito conjugal. E se ela não tivesse essa rela-
ção e ele procurasse uma mulher na rua, então era ela a pecadora, 
porque não servia ao marido; tinha ela, assim, mais ou menos, a 
função de escarradeira. 

Por outro lado, a mulher era tida, e sempre o foi, como a rainha 
do lar, este seu grande trunfo, esta sua grande coroa. Mas, foi engra-
çado observar que, de repente, a mulher, a rainha, olhou para os lados 
e verificou que não tinha nem súditos, nem coroas, nem mesmo rei-
nado. Isso por que, muitas vezes, envelhecia e já o marido não estava 
ao lado dela, os filhos já se tinham ido e ela viu que, em verdade, era 
uma rainha sem reinado, sem coroa e sem súditos. 

A idéia divulgada dentro das religiões é de certa incompatibilidade 
entre o amor a Deus e o amor ao Homem. Então, observamos que, em 
geral, a vida das grandes santas era a daquelas que morreram por 
Deus mas não casaram, conservaram-se virgens. Por isso é que ben-
digo esta Comissão que se instala para estudar estas coisas, para tirar 
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essas cangas, essas amarras que puseram na mulher. Era muíto vío-
lento este choque entre o amor ao homem e o amor a Deus, que as 
mais religiosas seguiam. E lembro-me como Filha de Maria que fui 
---- c acho mesmo que a Virgem Maria, Nossa Senhora, deve conti-
nuar sempre como modelo da mulher, no meu entendimento - mas 
lembro-me de q_uc aconteciam distorções tão graves que até preju-
dicavam a vida do próprio casal, porque a mulher religiosa tinha 
dificuldade de ter uma relação plena, uma relação conjugal satis-
fatória. Então, havia muitos homens desencantados no casamento, 
havia muito o problema de frigidez. E há fatos que até parecem 
pi~da~. mas acho que caberia citar, apesar deste seleto auditório, 
desta seleta Casa que representa o povo brasileiro. São fatos que se 
constituem em verdadeiras piadas, que constatei nessas minhas an-
danças de 30 anos, junto à família, trabalhando inclusive nas vilas, 
pois durante três anos estive junto às vilas e malocas de Porto Ale-
gre, e vi, nesse sentido, mesmo na classe média, que mulheres religio-
sas, para terem um relacionamento com o esposo, um relacionamento 
COl1jug·aJ, viravam o Crucifixo na parede, porque diziam que não 
podiam ter uma satisfação plena ali, na frente de Cristo Crucificado. 
E certa vez, falei isso, numa vila mais pobre, para um grupo, expli-
cando que o relacionamento conjugal é saudável e que Deus o aben-
çoa. E para isso contamos com a ajuda do Padre Pedro Richard, que 
criou o movimento familiar cristão, e que mostrou como era grave 
e5se problema dentro da Igreja. E quando era indagado; o Padre 
Pedro Richard, do por quê só existir santos, bispos e virgens nos 
::.citares, e não haver santas mulheres casadas e maridos que fizeram 
bom relacionamento conjugal, ele, o Padre Pedro Richard, funda-
cor elo movimento familiar cristão, dizia: 

"Está na hora de pôr nos altares santos homens casados, 
que são santos pelo amor que têm à esposa, pelo ótimo rela-
cionamento sexual, pelo trabalho em prol da família. Será 
que um operário que sai de manhã e se pendura nos ônibus 
para ganhar o pão dos seus filhos, a mulher que lava roupa, 
que vive ao lado dos filhos não merecia um nicho no altar?" 

Tudo isso ocorria devido a este enfoque da incompatibilidade 
entre o amor do homem e o amor de criança. Qualquer atividade ex-
tradoméstica da mulher era considerada como certa traição à mis-
são de mãe, de esposa e de dona de casa. E isso é tão real que ainda 
hoje nés, as mulheres da nossa geração, ao sairmos de casa, saímos 
quase pedindo perdão aos nossos filhos. Tenho certeza de que hoje, 
de manhã, algumas senhoras que aqui estão, antes de sair voltaram 
três ou quatro vezes para dizer: meu filho, mãe vai lá porque tem 
uma senhora que vai falar sobre um assunto que a mamãe precisa 
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ouvir. Mas se a mãe vai e não volta logo, costumamos penitenciar-
nos pedindo desculpas aos nossos filhos quando viajamos, quando 
saímos de casa. 

A mulher casada e principalmente - é evidente - estou falando 
mais na geração anterior, ela se acha ainda condicionada à cozinha, 
à casa, ela está sempre em conflito. 

Separação do sexo na educação. Os Senhores sabem muito bem 
que tínhamos colégios só para meninos e colégíos só para meninas; 
tínhamos a Ação Católica dos homens e Ação Católica da mulher, o 
apostolado do homem e o apostolado da mulher. Aliás, uma vez 
cheguei para o Padre Emílio, meu querido e prezado amigo, e disse-
lhe: "O Senhor só me uniu com o meu marido no altar", porque de 
lá para cá um fica de um lado e o outro fica do outro. No interior, 
já agora, graças a Deus, graças a João XXIII, um Papa de uma visão 
maravilhosa, essas coisas mudaram, mas há muitas Igrejas, no 
interior, onde muitas mulheres não se sentavam junto com os ho-
mens. E não só nas Igrejas Católicas como nas Sinagogas, onde a 
mulher judia, em muitas cerimônias, ela não entra na nave principal 
da Sinagoga. 

Então, há uma separação e uma diminuiçi:i.o da mulher nesse 
sentido. Conseqüência: o sexo como coisa feia; relações sexuais tra-
tadas como resquício de pecado, um sentimento de traição ao Cris-
to; dificuldade de relacionamento com outro sexo, frigidez da mu-
lher, em muitos casos. 

Casamento, a mulher sendo educada para casar. Aí a razão do 
que disse eu, no início, que o casamento poderia e pode ser uma das 
formas a dificultar a promoção da mulher no Brasil. É lógico que 
não precisa ser e eu não estaria aqui se não ti;-esse convicção plena 
disso, e mesmo se não fosse meu marido eu talvez estivesse aqui. 
Mas, há muitas mulheres que casam para ter alguém que a sustente. 
A grande preocupação da mãe, no passado, era não morrer sem ter 
casado a filha, porque ela ficaria sem ter alg·uém que a sustentasse. 
Tanto que, para algumas mulheres, o fato de ser solteira ficou sendo 
como uma tragédia, porque parecia, assim, que ela havia falhado com 
a família. A titia, a mamãe, quando a filha fazia quatorze ou quinze 
anos, já começavam a ensiná-la a fazer bordados no pano de louça, no 
pano de prato, e já começavam a olhar a vizinhança, porque a mulher 
para valer alguma coisa tinha que se casar, tinha que ter ao lado do 
seu nome o nome do homem com quem se casasse. Inclusive, às vezes, 
costumo brincar com o meu esposo e dizer que despertei muito para 
esse problema da promoção da mulher, num desses dias, depois de 
casada, com dezoito, dezenove ou vinte anos, em que olhei ao meu 
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redor e pergtmtei-me, quem eu era. Essa a grande pergunta que a 
mulher brasileira deve fazer; ela tem que ir em busca da sua imagem 
perdida. Quanto a mim, de repente casei-me, ainda jovem, mas em-
bora sendo operária e tendo uma vida dura, eu era importante dentro 
de casa, entrava com o dinheiro, ajudava meus pais na alimentação. 
Repito, eu era importante, porque, às vezes, vejo uma faxineira lim-
pando o chão da mi:1ha casa e a considero muito mais importante 
do que certas mulheres grã-finas, que se acham cheias de jóias, vi-
Yendo bem, mas em verdade essa mulher grã-fina vive em função do 
marido; ela é convidada para um jantar, é a senhora fulano de tal, 
vai ao aeroporto, porque o marido vai chegar, vai ao jantar porque 
o seu marido é o homenageado, ele é quem, em verdade, é o convidado, 
e que se ela fosse ao banco não poderia nem mexer naquela conta 
se para tanto ele não lhe desse autorização. 

Então. de repente, vi quem era eu. O dinheiro que tínhamos 
dentro de casa era meu marid·o quem o trazia, e eu em nada havia 
contribuído. Porque esta de dizer que a mulher contribui muito es-
tando no lar, até certo ponto, é válida, desde que ela não tenha 
muitas empregadas. Então, de repente, olhei os filhos que tínhamos e 
fiquei me perguntando quem era eu, que estava na hora de ser al-
guém. Foi aí que resolvi entrar num curso de madureza, que foi uma 
dureza, e passei a estudar de noite, o que não é fácil. Uns dizem que 
a mulher quer se promover para estar na rua, mas na verdade não é 
fácil estudar e trabalhar. Então, fui para o curso de madureza, à 
noite - a esposa do Dr. Jorge - ali, ao lado do gurizinho, do operá-
rio, do estudantezinho, ouvindo as mesmas piadas. Fiz o madureza e 
fiz o vestibular porque tinha que ir em busca de alguma coisa que, 
talvez, através da cultura pudesse receber e fosse encontrar. 

Então, a família ia encarando o casamento como uma forma de 
emancipação da filha, de ter alguém que a sustente - já falei -
pois a mulher nascia para servir e o homem para ser servido. Todo 
mundo nasceu para servir, mas com s maiúsculo, sem servilismo. 
Ligar a realização da mulher somente à maternidade e ao casamento. 

Então, toda a preparaçfro caseira era direcionada nesta linha: 
lavar, cozinhar, brincar de boneca; e até aqui me lembro de Simone 
de Bauvoir que diz que ·quando a menina faz cinco, seis, sete anos, 
ganha uma boneca. e que a mãe, a partir daí, torna-se sedentária, 
acomodando-se ao lado da filhinha, para brincar de boneca. O guri, 
na mesma idade, ganha uma bicicleta, e quando ele ganha uma bici-
cleta ele dá uma volta na quadra, e desta forma ele já começa a se 
comunicar, vê gente, vê os problemas do bairro. Então, desde o inicio 
o homem fica com uma visão totalmente diferente da mulher, ficava, 
pelo menos. Por isso, não aceito a crítica que fazem à mulher, de 
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que ela é bitolada, não sabe conversar, não tem assunto, só fala em 
crise, criança e criada, ou seja, é a mulher cri-cri. Se ela ficou nesse 
estágio foi porque ficou limitada dentro da sua casa; não é devido a 
um fato biológico que a mulher ficou sem a visão dos problemas do 
mundo. 

Por tudo isso é que faço muitas reumoes no Rotary, no Lyons, 
e vejo os homens dizerem que enquanto nós vamos para lá eles fi-
cam de outro lado, porque afinal as mulheres só vão falar em receitas, 
doce e moda, enquanto eles, os maridos, têm outros assuntos. Mas, por 
que as mulheres não têm outros assuntos? Porque foi ela limitada ao 
lar, foi condicionada a procriar, a permanecer dentro de casa, no 
tanque, na cozinha, e dessa forma ficou sem visão global, sem visão 
do mundo. 

Então, como conseqüência ocorre que a mulher faz do marido 
e dos filhos o centro de sua vida. A partir daí ela se torna ciumenta, 
vira cão de caça, como já disse, desvalorizada pela segurança que o 
marido tem de ser ela sua propriedade. Lógico, ficou tranqüilo, para 
o marido, a conquista amorosa, a conquista conjungal. Ele sai, tem 
contato com colegas, faz o que quer, então, o amor conjugal ficou 
até insípido, porque não mais havia conquista, tinha ele a certeza da 
sua propriedade. Enquanto isso fica ela, muitas vezes, angustiada 
dentro de casa, tornando-se ciumenta; quando ele chega cheira a 
roupa, observa se não tem baton; não quer que ele viaje, que faça 
serão, que participe de nada, porque ela não está convencida de que 
aquilo é importante, exatamente porque ela não participa. Esse tipo 
de mulher faz do marid'O e dos filhos o centro da sua vida, c ninguém 
é feliz quando é centro da vida de outro. 

Antigamente, quando morria um homem costumava-se dizer: este 
homem foi um grande chefe de família, viveu para a família, morreu 
um grande homem. Hoje, um grande homem, uma grande família vai 
extravasar além dos muros de sua casa; a família tem que ser aber-
ta para comunidade, saber o que está acontecendo, quais os proble-
mas e ajudar. 

Então, a mulher tem que ter essa dimensão e não pode ficar, 
como vejo certas esposas, coitadas, que achando, assim, que estejam 
dizendo uma grande coisa, declaram que vivem para os maridos e 
para os filhos. Coitada, que vivência pequena para ela e que martírio 
para ele! Em Yerdade ela se torna, dessa forma, um tipo de polvo, 
com aquele amor de tentáculos; é a mulher que telefona para saber 
se ele está no escritório, que vai correndo ao colégio levar o casa-
quinho ou a merenda que o filho esqueceu, pois o marido não pode 
fazer isto, porque ele é o centro da sua vida. Ninguém é feliz enquanto 
vive assim, fazendo do homem o sol, a estrela e ela o satélite; todo 
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mundo tem que ser estrela, todo muido tem qualidades, todo mundo 
tem grandezas. Há que despertar. 

Problema econômico. A mulher depende economicamente do ma-
rido. Talvez seja este o maior impedimento à promoção da mulher, 
talvez seja este o "calcanhar de aquiles". E até muitos homens, mui-
tas estruturas permitem que a mulher se promova. que se aceite que 
ela participe, e não reclamam se ela passa o dia em filantropia, em 
chás, em boutiques, no cabeleireiro. Nunca fui criticada, em minha 
vida, por viver trabalhando em associações religiosas, criando centros, 
mas no momento em que a mulher começa a trabalhar ela passa a ser 
criticada. Por quê? Porque se liberta economicamente, culturalmente, 
não depende mais do outro, pode passar a pensar pela sua cabeça, 
pode dizer à noite, para seu marido, quero ou não quero ter uma 
relação sexual, estou disposta ou não. A mulher que é dependente 
economicamente não pode dizer eu te amo ou não te amo. 

Portanto, até para o relacionamento conjugal essa dependência 
é prejudicial. Como é que pode uma mulher, à noite, dizer, muitas ve-
zes, que não pode, que não quer ter um relacionamento conjugal se 
amanhã, de manhã, ela terá que pedir dinheiro para comprar um 
v-estido? Como é que pode ser sadio um relacionamento conjugal 
quando à tarde ele teve uma briga com ela porque ela gastava muito? 
Então, esta dependência econômica talvez seja a causa mais grave 
da falta de promoção da mulher. 

Estamos, assim, encerrando esta parte de nossa fundamentação, 
eYidentemente, às carreiras, porque sobre cada item poderíamos falar 
bastante. Portanto, considero que estas quatro causas, no meu en-
tendimento, sejam aquelas que mais impedem a promoção da mulher, 
no Brasil. Se o Sr. Presidente, os Srs. Senadores e Deputados me 
chamaram até aqui para dizer quais as causas, do que sofre a mulher 
brasileira, o que impede de se promover, de minha parte, além das 
sugestões concretas que darei, eu diria que essas quatro causas me pa-
recem as fundamentais. 

Passo, agora, ao segundo tópco do meu pronunciamento que 
consiste na apresentação de 22 sugestões que ofereço a esta Comissão, 
para que os Srs. Senadores e os Srs. Deputados as transmitam a este 
Senado, transmitam à Câmara Federal e ao Executivo, e saibam dos 
problemas que, pelo menos a mulher gaúcha está enfrentando, no 
momento, e que impedem sua promoção. 

Sugiro alterações na Legislação Trabalhista, quanto ao trabalho 
da mulher. Graças a Deus alguma coisa nesse sentido já está a acon-
tecer pois o Sr. Ministro do Trabalho está tratando de tirar da legis-
lação, por exemplo, os impedimentos que faziam com que a mulher 

295 



não pudesse trabalhar à noite, o que era discriminação. Recebi cartas 
de químicas da Bahia, recebi comissões, em Porto Alegre, de Sras. 
que gostariam de trabalhar na indústria, na fábrica e que não podiam 
fazê-lo porque a legislação impedia. Graças e graças, também, ao 
nosso trabalho, podemos dizer, sem falsa vaidade, que já conseguimos 
alguma coisa. Em muitas ocasiões transmiti ao Sr. Ministro do Tra-
balho e ao Sr. Secretário - evidentemente meu esposo - essa inquie-
tação da mulher brasileira. 

Então, atendendo a sugestão do nosso Presidente, vou ler as su-
gestões para, depois, trocarmos idéias. E quero informar que já en-
treguei ao Deputado Federal Marcelo Linhares, no ano passado, pro-
jeto nesse sentido. 

SUGESTõES OFERECIDAS PELA DEPUTADA DERCY FURTADO 
A COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DO SENADO QUE 

ESTUDA A SITUAÇAO DA. MULHER NO BRASIL 

- Salário mínimo e horário de trabalho para a doméstica. 

- Aposentadoria para a dona-de-casa. 

- Salários mais justos para os professores. 

- Mais severidade das leis para os pais que abandonam os filhos. 

- Retirada do Código Civil da figura do marido como cabeça do 
casal. 

- Não obrigatoriedade do uso do sobrenome do marido. 

- Tirar a prova de virgindade como causa de anulação do casamento 
(é discriminatória, pois a mesma dificilmente seria aplicada ao 
homem). 

- Não reduzir a pensão das esposas dos contribuintes aprovados, 
quando estes vierem a falecer. 

- Possibilidade do esposo receber pensão deixada pela contribuinte 
dos Institutos Previdenciários, quando esta vier a falecer. 

- Creches - ampla campanha - fiscalização por parte do Minis-
tér1o do Trabalho quanto ao cumprimento da lei - creches em 
todas as repartições públicas e colégios. 

- Cursos superiores adequados à mulher adulta e mãe. 

- Punição severa para os empregadores que despeçam a mulher 
grávida. 
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- Acesso para todas as mulheres brasileiras aos meios de informação 
que lhes permitam o planejamento familiar. 

- Corrigir os textos de leitura escolar discriminatórios quanto ao 
papel reservado para a mulher na sociedade. 

- A mulher separada, não desquitada, poder descontar, do Imposto 
de Renda, a cota correspondente aos filhos que mantém a seu lado. 

- Participação direta das mulheres nos partidos políticos ao invés 
de encerrá-la em departamentos femininos, exemplo nítido de 
discriminação. 

Sugerir, ao Ministro da Educação, a criação de casas de estudante, 
junto aos Estabelecimentos de Ensino. 

- Aos Secretários do Trabalho e Ação Social, a criação de casas 
ou albergues, para domésticas. (Centro de Promoção). 

- Incluir no currículo do 2.0 Grau matérias de preparação para a 
vida de família ou, especificamente, preparação para o casamento. 

- Criação, a nível Federal, de uma Assessoria junto à Presidência da 
República, para assuntos da mulher, a nível estadual, Secretaria 
ou Fundação que tratasse do mesmo tema. 

- Finalmente, encerrando este conjunto de sugestões, como política 
e como mulher militante na política partidária, sinto-me no dever 
de transmitir a ansiec·adc e a angústia que captei em boa par-
cel::l. de mulheres brasileiras, que viram seus filhos, irmãos, espo-
sos, noivos e namorados punidos sem o direito de defesa. 

Seria paupérrima a minha contribuição nesta CP! se não ape-
lasse ao ilustre e preclaro Chefe da Nação Brasi:eira, reconhecido pela 
retidão de seu caráter e justiça de seus propósitos, no sentido de, 
dentro do mais breve tempo possível, encontrar a solução legal que 
permita assegurar que nenhum brasileiro seja julgado sem a pleni-
tude do direito de defesa. 

Este posicion::.mento não significa juízo de valor sobre atos pas-
sados, .sobre sua oportunidade ou não, pois não me cabe o julgamento 
da história e nem me sinto capaz de realizá-lo, mergulhada como 
estou na vivência dos acontecimentos que somente os pósteros poderão 
pesar com equilíbrio e isenção, mas a constatação, pela alma feminina, 
de uma inquietude latente em milhares de corações, uma interrogação 
presente na mente dos próprios companheiros de partido e que di-
minuem a nossa força nos debates públicos, impede a tranqüllldade 
nos trabalhos de arregimentação e fecha porteiras para os mais bem 
intencionados diálogos. 
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Mesmo nos momentos de guerra e de batalha, em pleno fragor 
do combate, quando um soldado falha, existem os tribunais espe-
ciais que, dentro da brevidade que os combates impõem, julga-o, 
escutando as razões do seu comportamento. 

Passados os piores momentos da nossa história, quando a in-
tranqüilidade residia nos lares, quando as decisões exigiam cirurgia 
e operações corretivas, formou-se, na opinião pública, o consenso de 
normalidade, precedida, antes que tudo, pelo retorno do primeiro dos 
direitos, adotado pela constituição revolucionária, qual seja, o direito 
de defesa. 

A inteligência dos nossos dirigentes, que sempre souberam cons-
truir uma história incruenta da qual tanto nos orgulhamos e o es-
pírito democrático dos nossos maiores líderes certamente encontrarão 
o caminho para recolocar, em nossas instituições, a pedra fundamen-
tal do direito de defesa. 

São as esperanças da mulher brasileira que minha sensibilidade 
de mulher expressa em voz, com a convicção e a autenticidade que 
sempre me orientaram como participante na vida pública do Rio 
Grande do Sul e que agora transmito nesta Câmara Federal. -
Deputada Dercy Furtado. 

OBS.: Toda~ u3 &ugestões foram justificadas verbalmente. 
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MARIA SABINA DE ALBUQUERQUE 





Sr. Presidente. Srs. Senadores, Srs. Deputados, meus Senhores, 
minhas Senhoras: 

Serei breve porque a hora já vai um pouco adiantada. Não vou 
roltar a nenhuma exposição do passado da mulher, porquanto aca-
bamos de ouvir uma brilhante exposição feita pela minha anteces-
sora. Tudo que ela disse está mais do que claro e fundamentado, 
porque nenhum de nós esquece o que foi o passado da mulher no 
Brasil. 

Sou mais velha do que ela e, por isso, senti na carne o que ela 
não sentiu. Em 1918, após ter concluído, com medalha de ouro, um 
curso no melhor colégio do Brasil, eu não tinha o diploma válido, e 
tive que fazer um curso no Colégio Pedro II, os chamados "exames 
rarcelados" para poder fazer um curso superior, o qual vim a fazer 
somente na idade madura porque mulher, naquela época, não era 
nada. Tanto eu estava capacitada como mulher, melhor do que os 
homens, é que com todos os meus exames, com exceção de dois, em 
que tive 8 e 9, obtive nota 10. Fiz, durante 3 anos seguidos, os chama-
dos preparatórios, porque não havia a possibilidade de uma mulher 
fazer nada sem aquilo. As poucas que eram diplomadas, tinham 
feito curso superior debaixo das maiores dificuldades. De modo que 
isso foi o que me levou a ser feminista, e faço questão de dizer, aqui, 
nesta Casa, que sou feminista, porque várias das senhoras que aqui 
estiveram, que hoje, com todas as facilidades que temos, disseram 
que não eram feministas. Mas, foram as feministas que possibilita-
r:cm a que elas chegassem aonde estão. 

Tenho seguido os trabalhos desta Comissão; constantemente, 
tenho lido os resumos que são publicados na impresa do Rio de Ja-
neiro. tenho anotado aquelas que têm dito isto. Porque estas mu-
lheres não têm nem ao menos gratidão, digo mais, não têm sequer 
conhecimento do que seja feminismo, porque feminismo não é o 
que elas pensam. Feminismo é trabalho pelos direitos da mulher, 
pela igualdade de direitos. Não é uma luta contra os homens, é ape-
nas o dever de niio sermos marginalizadas. O Brasil possui mais mu-
lheres do que homens, então esta força de trabalho pode ser despre-
zada num País em desenvolvimento? Não pode. No entanto, era o 
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que se fazia, porque quando Berta Lutz, em 1922, fundou a Federa-
ção Brasileira pelo Progresso Feminino, só havia 5 profissões para 
mulheres que, faço questão de enumerar: para as de classe mais 
alta professsora. Depois, agentes de telégrafos e correios, mais apro-
veitadas nos correios. Em terceiro lugar havia a classe de enfermei-
ra; em quarto lugar, a de empregadas domésticas e, em quinto lugar, 
a profissão eterna, a de prostituta. Não havia nada mais. A mulher 
que não fosse isso não era nada. E logo que me foi possível, eu me 
filiei à corrente de Bzrta Lutz, já que o gran::ie cientista Adolfo Lutz 
era amigo de meu pai, médico também sanitarista. De modo que, 
graças a Deus nasci e fui criada numa família de pessoas adianta-
das, onde a mulher não era desprezada. Meu avô foi constituinte de 
1891, e meu pai era um grande médico a quem o Rio de Janeiro, em 
particular, e o Brasil, em geral devem muito no setor da saúde por-
que ele foi um dos principais colaboradores de Osvaldo Cruz. E eu fui 
sempre levada a fazer uso da pouca inteligência que Deus me deu; 
fui facilitada de todas as maneiras. De modo que procurei Berta 
Lutz, assim que me foi possível quando deixei de ser declamadora 
profissional para poder me dedicar mais ao curso que eu havia fun-
dado, em 1921. 

Não vou reproduzir nada daquilo que foi dito. Vamos entrar 
na parte prática desta Comissão. Neste momento, faço questão de 
agradecer, de público, em nome das mulheres brasileiras, em geral, 
e das feministas, em particular, .que continuam a sua luta, a criação 
desta Comissão, por sugestão do Senador Nelson Carneiro, com quem 
eu nunca tive muito contacto, por considerar que o problema do di-
vórcio é um problema geral e não feminista. Não é um problema de 
direito, trata-se de legislação específica. O divórcio é uma lei civil 
que tardou muito. Eu, como também a minha antecessora, fui criada 
em colégio religioso e também sou Filha de Maria. Mas, acontece 
que não posso juntar o divórcio civil ao religioso. Posso acatar a lei 
da Igreja, mas não posso impedir que aqueles que não são da minha 
religião estejam presos ao casamento, porque todo mundo tem o di-
reito de se enganar. Então sou favorável ào divórcio. Fiquei satisfeita 
dele ter passado, porque estávamos num atraso legislativo muito 
grande. Fui favorável, acompanhei toda a votação. 

Nunca tive ligação maior com o Senador Nelson Carneiro, que 
conheço e admiro, mas agradeço, de público, a ele - já o fiz em 
ofício - e também ao Senador Jarbas Passarinho, que pediu, e ob-
teve, que esta Comissão se inspirasse no trabalho de Berta Lutz. 

Agradeço, também, o interesse muito grande que a nossa Depu-
tada, tenho o orgulho de dizer, que é do Rio de Janeiro, Lygia Lessa 
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Bastos, seja a Relatora e tenho a certeza que ela dedicará o maior 
interesse por nosso trabalho nesta Comissão. 

Agradeço, portanto, a todos e devo dizer que pensei muito nesta 
Comissão. Os srs. legisladores devem saber que, em 1922, a mulher 
não era nada perante a lei. Foram as feministas que conseguiram 
tudo, Berta Lutz, em primeiro lugar, e as suas seguidoras. O voto fe-
minino, o direito de poder ingressar em qualquer emprego público, 
e tudo mais que veio depois. As restrições foram caindo pouco a 
pouco. Hoje, na Constituição, a mulher está plenamente protegida. 
Falta-nos obter é a retirada das restrições, na prática, de certas 
coisas. E:>tamos melhor do que todos os países da América, inclusive 
os Estados Unidos, exceto o Canadá, porque estamos melhor numa 
parte essencial, que é a igualdade de salário. No serviço público não 
podemos ser pagas menos do que o homem, e pela lei não devería-
mos ser em lugar nenhum. Mas, os empregadores particulares, mui-
tas vezes, são uns patifes. Então, nós estamos de fato protegidas. O 
Código Civil é o que nos preocupa. Apresentamos oito emendas que 
foram encaminhadas pela Deputada Lygia Lessa Bastos, que é a 
porta-voz dos anseios femininos, nesta Casa. E espero que quando 
passar, os srs. estejam do lado das mulheres. Há ainda umas tantas 
restrições, mas já se conseguiu muito. Porque, antigamente a mulher 
sequer podia viajar sem a autorização do marido; não podia pôr 
os filhos no colégio, não podia ter conta separada nos bancos e 
muitas outras coisas. Mas, essa história de cabeça de casal precisa 
acabar. Não há diferença de sexos na personalidade humana. O 
sexo nada tem a ver com isso, como também nada tem a ver com a 
alma e com a inteligência humana. Eu me regozijo, nesse momento, 
da antiquada Academia Brasileira de Letras ter recebido Raquel de 
Queiroz, agora, porque também nunca me meti nessa campanha, 
pela simples razão de que se tratava de um clube de literatos, que 
podia receber quem quisesse. Desde que eles se modernizaram mais, 
está muito bem. Estimo muito, ainda mais como escritora que não pre-
tendo e nunca pretendi a Academia, porque não gosto de mendigar 
votos de ninguém. Portanto, sinto-me muito à vontade para falar, 
neste particular. 

De modo que quanto à legislação não podemos nos queixar. Pe-
dimos que o espírito dos legisladores continue a se abrir mais e mais. 
Comecei a trabalhar para conseguir que a mulher tivesse algum di-
reito na Constituição de 1934, e em todas elas sempre conseguimos 
recolocar aquilo que havia sido retirado. De modo que ainda nessa 
parte estamos bem, e o resto refere-se e diz respeito a assuntos de có-
digos. 
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Um aspecto muito interessante salientado pela nobre Deputada 
foi sobre quanto ao Ministério do Trabalho. Temos lutado muito 
contra a superproteção da mulher, que só vem prejudicá-la. Lem-
bro-me de que quando era moça e estava trabalhando com Berta 
Lutz, e ela era daquelas que, pelos direitos da mulher, fazia toda es-
pécie de sacrifício. Estávamos trabalhando no escritório da federa-
ção, quando apareceram umas garçonetes, que tinham sido postas 
na rua, porque o trabalho era noturno, e as meninas chegaram lá 
chorando. Ela, no mesmo instante, ·quis ir até Petrópolis, onde se 
encontrava o Presidente Getúlio Vargas. E pediu-me que a levasse 
até lá, porque fui uma das primeiras mulheres que guiou, no Rio de 
Janeiro. Dirigi automóvel durante 40 anos, só agora, de 3 anos para 
cá, é que tenho chofer particular. Mas durante 40 anos guiei o meu 
carro. Fomos para Petrópolis, e olhe que não era a Rio-Petrópolis 
de hoje; saímos às 4 horas da tarde e a portaria foi revogada no 
mesmo dia. Ela entrou no gabinete, pediu ao Presidente e ele, imedia-
tamente, disse ao Ministro do Trabalho que revogasse a portaria. 
No dia seguinte, as meninas estavam readmitidas. Ela não se deti-
nha diante de nada. Nesse tempo ela não era ainda Deputada. 

Então, a superproteção está atrapalhando. A mulher não pode 
ser, no mercado de trabalho, encarada como menor, porque ela é 
uma pessoa humana igual ao homem, em capacidade. Vejo mulher 
em todo o tipo de trabalho. Uma coisa que me· impressionou e que 
me impulsionou para o feminismo é que quando, em 1926, fui estu-
dar na Europa, passando em Lisboa, encontrei mulheres carregando 
malas na cabeça. Elas eram as carregadoras da Estrada de Ferro de 
Lisboa. e uns homens vendendo rendas e fitas. Entrei numa casa 
de móveis e perguntei porque não se admitia mulheres ali. Eles 
ref;ponderam que aquilo era serviço para homem. Eu indaguei então, 
carregar malas na cabeça, ser carregadora, era serviço para mulher? 
Eles não tiveram nada para responder porque eu era uma mocinha, 
e eles usaram de supercortesia em nada me respondendo. 

Portanto, não pode haver superproteção. Não há trabalho mas-
culino ou feminino, há o trabalho que à pessoa se acha capacitada 
a fazer, porque se houvesse trabalho masculino e feminino os ho-
mens não seriam costureiros, e o são. Costureira sempre foi profis-
são da mulher mas agora há os costureiros. ~ntão, por que determi-
nado trabalho é vedado à mulher? Nenhum trabalho pode ser ve-
dado. Ela é que tem que resolver qual o trabalho para o qual se acha 
capacitada, qual o que lhe convém. 

Já que estamos nessa questão do trabalho, um dos tópicos que 
a minha antecessora focalizou é um dos pontos principais da cam-
panha feminista, qual seja a independência econômica. Esta inde-
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pendência econômica deve ser de todas as mulheres. As senhoras 
que estão aqui e que não trabalham devem trabalhar o quanto antes. 
Primeiro, não devem ficar ociosas; segundo devem ter a dignidade 
de não depender de ninguém e fazer tudo porque queremos fazer, 
condescendem fazer, mas não porque são obrigadas. Esta é uma 
das partes que considero importante e que foi muito bem exposta e 
sobre a qual não vou falar mais. 

Para não me estender muito, encomendei a três de nossas asso-
ciadas que são, cada uma delas, um expoente no seu assunto, três 
trabalhos que passarei às mãos da Relatora, para que ela tome conhe-
cimento. Um se refere ao problema da creche, sobre o qual vou falar 
ligeiramente. É um trabalho de autoria da Socióloga Moema Tosca-
no, Professora da PUC, que é a 2.a Vice-Presidente da nossa Associa-
ção. O outro trabalho é sobre a educação, de autoria da Sr.a Samira 
Curi de Andrade, hoje diretora aposentada de escolas normais e que 
é, no momento, membro do Conselho Estadual de Educação. Ela fez 
um trabalho muito completo e interessante, a respeito da educação 
da mulher. E o terceiro é da médica Mariana Franco, que foi durante 
muitos anos a primeira diretora da Proteção ao Trabalho da Mulher 
e do Menor, do Ministério do Trabalho, e que conseguiu muitos me-
lhoramentos, principalmente nessa questão da superproteção, dando 
sempre pareceres contrários. Ela é ainda consultora, está aposentada 
e fez um trabalho muito interessante que voi passar aos srs. e sras. 

Mas, há dois pontos que estão nos preocupando muito. Primeiro, 
é sobre o problema da creche. Há uma lei que obriga a todos as so-
ciedades de empregadores que têm mais de cem empregados a terem 
uma creche. Mas, como sempre, essa lei está :;endo contornada e bur-
lada. Porque eles o que fazem? Fazem um convênio com uma creche 
profissional que há nos subúrbios do Rio, quando a intenção não 
era essa. A creche tem que ser no local de trabalho da mulher, por-
que ela não pode ir deixar o filho, às seis horas da manhã, numa 
creche num subúrbio, vir trabalhar numa fábrica, muitas vezes no 
centro da cidade, outras vezes na zona sul, e depois ir buscar o filho, 
novamente. Isso é completamente impossível. Essa tal creche vive 
às moscas, e as mulheres, principalmente as da classe menos remu-
nerada, ficam pagando a pessoas para tomarem conta de cinco crian-
ças e as crianças são maltratadas, magras, desnutridas, jogadas 
para lá. Não foi isso o que pleiteamos. Pleiteamos uma mudança na 
legislação, obrigando que a creche seja no local de trabalho e não 
em locais longínquos. E acabar com essa estória de convênio, nada 
de convênio. A empresa é obrigada a ter a creche. E faço um apelo 
aos srs. legisladores para que isso entre em pauta, porque é muito 
importante. 
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Há um segundo ponto, que é também de bastante importância, 
é o tal abono familiar. Falo mais do Rio de Janeiro, porque estou 
mais capacitada a ver o que se passa naquela metrópole de 5 mi-
lhões de habitantes. Há homens que fazem profissão de pai. Então, 
eles têm três, quatro mulheres, não são casados com nenhuma. Têm 
três, quatro filhos de cada uma. Sei de casos concretos de homens 
com doze filhos de quatro mulheres, e que recebem doze abonos fa-
miliares, e essas crianças não vêem um tostão. São essas mulheres 
que trabalham, muitas vezes moram no morro, são faxineiras, para 
sustentar os filhos desses homens. Infelizmente, a mulher ainda é 
muito ignorante e muito estúpida, nessa questão de promiscuidade 
sexual. É muito ignorante mesmo. Não devia ser, porque para nove-
las de televisão elas são mais que espertas. Então, deviam atentar 
mais nesse particular. 

Então, o abono familiar não pode ficar vinculado ao pai. Há 
necessidade de uma mudança na legislação, nesse sentido. Que o 
abono familiar fique vinculado àquele que sustenta a criança, fique 
com quem a criança vive. Repito, é preciso uma mudança na legis-
lação, e faço também apelo, neste momento, neste particular. 

Fe-ra isso, as nossas restrições são devidas ao preconceito de se 
achar que na cúpula sempre deve estar um homem. No serviço 
público é muito curioso. Tenho lidado com muitas repartições; tenho 
estado em gabinetes de diretores em que todo o serviço é feito por 
uma mulher que é a diretora do baginete, mas o chefe é o homem. 
A mulher não chega a chefe. Então, há necessidade de promover isso. 
Em todos os Congressos em que tenho estado; da OEA, por exemplo, 
da Comissão Interamericana de Mulheres, da qual fui delegada du-
rante dezenove anos, então, tudc- isto me torna capacitada a saber 
o que se passa. 

Então, trata-se de preconceito da superioridade masculina. Há 
homens superiores, mas há mulheres superiores também. Há homens 
esforçados e mulheres esforçadíssimas. Então, por que que elas nunca 
chegam lá? Há necessidade disso, também. E espero, também, que 
o Poder Executivo leve mais em consideração a mulher, que lhe dê 
cargos em que ela possa demonstrar aquilo que sabe e do que é 
capaz. 

Lembro-me de um Presidente da República, que eu admirava, 
mas do qual tive sempre uma restrição. Durante todos os pronun-
ciamentos públicos dele, ele nunca mencionou a palavra mulher. Foi 
o Presidente Médici. O Presidente Geisel não tem sidc- assim. Ele 
tem reconhecido a mulher em diversas circunstâncias. Mas, fiquei 
impressionada. Outro também que era femi~ista era o Presidente 

306 



Castello Branco, que conheci pessoalmente. Ele nos facilitou muito as 
coisas, naquele período crítico do princípio do Governo revolucioná-
rio, recebendo-nos pessoalmente no Rio, sabendo que a cúpula femi-
nista estava lá e não aqui, e que quem estava tratando do que a 
mulher precisava éramos nós. Então, ele nos recebia no Rio; marcava, 
e todas as vezes que precisávamos ele era sempre de uma gentileza 
incomparável. O Executivo precisa pensar que uma mulher pode ser 
Ministro, que uma mulher pode ser chefe de uma grande repartição, 
e que uma mulher precisa ser chamada, também, na área econômica, 
porque a área econômica não é privativa do homem e a mulher en-
tende mais de economia do que o homem porque uma mulher nunca 
faria um orçamento com um déficit de bilhões, nunca, porque ela 
não está habituada a fazer isto em sua casa. (Palmas.) 

Então, na área econômica há necessidade da presença da mulher. 
É preciso que a mulher vá lá, esteja lá para opinar, para organizar, 
porque afinal o que é o País? É um grande lar, é o lar de todos os 
brasileiros. É preciso, também, que nos Estados as mulheres sejam 
destacadas para lugares de influência, onde elas tenham voz nas 
resoluções que vão cuidar não só da mulher mas de todo o mundo. De 
modo que, há necessidade de dar uma importância maior à capaci-
dade feminina. 

Quanto à contribuição, seria abrir mais e mais o mercado de 
trabalho para a mulher, porque elas estão de fato capacitadas a 
serem boas em qualquer setor. Hoje em dia, a educação, que abriu 
as portas também para as mulheres, está formando mulheres em 
todos os campos, desde as letras até as ciências. A ignc.rância geral da 
mocidade não é só das mulheres, é principalmente dos homens. 
(Risos.) A mocidade acha que não precisa nem saber que São Luís é 
capital do Maranhão. Ouvi isso na televisão e fiquei escandalizada. 
Perguntei a uma discípula minha quem era Afonso Pena e ela não 
sabia. Essa menina tem 14 anos e já está entrando no curso secun-
dário, não sabia quem era Afonso Pena. Como era filha de um 
afilhado meu, eu passei uma descompostura no pai, que tinha obri-
gação de ensinar isso a ela. 

Então, as mulheres estão mais e mais capacitadas, em todos os 
setores. Mas, não vamos falar da famosa mulher objeto, ela conti-
nuará no "cri-cri" porque acha que está muito bem no cabeleira, no 
biriba, acha que cumpriu o seu dever quando foi patronesse de uma 
tarde beneficente, ou de uma estréia, ou de um desfile. Eu nunca 
fui a nenhum desfile, nem vou, nem quero ser patronesse de coisa 
alguma, porque não seu desse tipo de mulher. Não precisando tra-
balhar, trabalhei toda a minha vida e faço questão de dizer aos 
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Senhores e às Senhoras que tenho 78 anos e que ainda trabalho. 
<Palmas!) 

Ao terminar, quero agradecer essa convocação que sobre mim 
recaiu, porque eu, de fato, no momento, sou a sucessora de Berta 
Lutz, mas nunca o farei com o brilho e o desprendimento com que 
ela o fez, mas sempre procurei seguir aquilo que ela determinava, 
porque achava que ela sabia mais do que nós. Então, ela era de fato 
uma mulher extraordinária. Eu, durante os quatro últimos anos da 
vida dela, fiz todo o trabalho dela, não somente na Comissão de 
Mulheres como à frente da Federação Brasileira, onde eu era vice-
presidente, no exercício da presidência. Então, não me arrependo, só 
me vanglorio dela ter tido bastan,te confiança em mim para pedir 
que eu tomasse o lugar dela. Quando eu fui eleita, após a sua morte, 
Presidente Nacional da Federação, procurei fazer aquilo que ela gos-
taria que fosse feito. 

Em toda a sua vida, só tivemos duas discordâncias. Ela trabalhava 
com o Presidente Getúlio Vargas, e eu era contra. Sempre fui, do 
princípio até o fim. E a segunda coisa, vai entrar agora - e sou 
favorável- o serviço da mulher que seja paralelo ao serviço militar. 
Ela tinha medo das mulheres serem arregimentadas como soldado. 
Mas não creio que o Congresso vá entrar com uma lei nesse sentido. 
Será um trabalho paralelo, assim como há o serviço do rapaz, que 
a moça faça um serviço também, na sua capacidade. De modo que 
sou favorável. 

Foram as nossas únicas discordâncias em mais de quarenta anos 
de coexistência e de trabalho mútuo. E já que esta Comissão está 
inspirada nos princípios dela, acho que o meu dever era ter vindo 
aqui como sucessora dela. Agradeço mais uma vez a todos os 
Senhores. 

Muito obrigada a todos. (Palmas.) 
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As pessoas bem integradas na sociedade, cumpridoras das leis e 
dotadas do que se convencionou chamar de "sensibilidade moral 
média" sentem-se justamente alarmadas pelo terrível incremento da 
violência entre nós como no mundo em geral. Entretanto, certos atos 
de violência, não necessariamente cometidos por marginais nem in-
cluídos nas habituais análises sociológicas e outras, estão ocorrendo 
dia-a-dia sem despertar qualquer sobressalto nesses mesmos cidadãos 
bem-pensantes. Pelo contrário, muitas vezes são eles próprios os agen-
tes desses atos ou, pelo menos, prestam-lhe alguma forma de cum-
plicidade ativa ou passiva. 

Refiro-me à violência contra o sexo feminino. E não em suas 
manifestações que, a rigor, poderíamos qualificar de abstratas, ape-
sar de seus efeitos muito concretos: violências contra sua identidade, 
sua dignidade, sua liberdade, seu trabalho, contra a igualdade teo-
ricamente assegurada pela Constituição. O que venho denunciar aqui 
é a violência física, o ataque à integridade corporal e à própria vida 
da mulher. 

Os abusos dessa natureza contra o sexo feminino ,em geral, só 
chegam aos tribunais quando a ruptura de uma norma penal clara 
e precisa se dá em circunstâncias impossíveis de ocultar. Lesões cor-
porais, por exemplo, abrangem infinitas gradações, podem ser impu-
tadas a acidentes ou apresentadas como tendo sido auto-infligidas. 
E sobretudo, não precisam transcender o âmbito privado - e nesse 
caso é como se não ocorressem, pois segundo um ditado jurídico, 
"o que não está nos autos não está no mundo". 

Já o homicídio é diferente. Fisicamente, um cadáver atravanca; 
juridicamente, tem de ser explicado. Mulher espancada, estuprada, 
maltratada, pode calar a boca - e quase sempre é a atitude mais 
prudente. Assassinada, seu corpo encontra. por fim o que lhe faltou 
em vida: uma voz, um clamor - e grita por justiça. 

Muitas vezes, porém, grita em vão. A observação nos mostra que 
quando um homem assassina uma mulher, a boa consciência da so-
ciedade só se abala se nunca houve entre eles qualquer relação com 
matiz sexual, ainda que tênue. Matar para roubar, assassinar por 
interesse, desperta indignação e revolta. Mas matar a esposa, a con-
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cubina, a amante, a namorada, atuais ou ex, ou mesmo a mulher pre-
tendida e jamais conquistada, provoca logo uma curiosa inversão de 
critério: automaticamente a vítima passa a ser culpada e o assa.c>sino 
assume o papel de vítima. 

Não é difícil comprová-lo e a crônica nos fornece tantos exemplos 
que, no embaraço da escolha, opto pelos mais notórios. Há algum 
tempo atrás, uma senhora da burguesia mineira foi assassinada pelo 
companheiro, hoje aguardando julgamento em liberdade. Depois disso, 
em menos de trinta dias, mais duas mulheres de bom ambiente so-
cial foram espetacularmente assa.c>sinadas no Rio de Janeiro, todos 
os indícios apontando para homens de suas relações. No segundo 
caso - uma jovem de 21 anos, violentada antes de morrer - pas-
saram-se vinte dias até que o suspeito fosse intimado a depor. Nos 
últimos três dias, um homem de carro perseguiu sua ex-mulher e 
desfechou-lhe quatro tiros (1) e outro matou sua esposa de 21 anos, 
grávida de cinco meses (~). A imprensa não voltou a falar sobre esses 
dois fatos. Eliminar mulheres - não só nos círculos marginais -
está-se tornando rotina. 

Parece chegado o momento do exame de consciência: em certo 
modo, quem arma a mão homicida são as próprias instituições, os 
costumes, os cidadãos honrados e bem pensantes. No caso da moça 
mineira, por exemplo, o País assistiu a um festival de irracionalida-
de. órgãos de comunicação, juristas, elementos representativos da 
sociedade declararam alto e bom som - e o povo, cuja opinião eles 
dirigem, fez coro - que a moça, volúvel e leviana, "merecia e provo-
cou o assassinato". São as boas consciências, os cidadãos bem insta-
lados na vida que proferem essa clamorosa aberração e a chamada 
imprensa séria a divulga e endossa. O ilustre defensor do réu assim 
se expressou em entrevista concedida ao Jornal do Brasil: 

"Hoje os casos que vão a Júri são os do esquadrão da morte, 
assalto a mão armada ou homicídio cometidos sem uma mo-
tivação que seja nobre, que seja digna. O crime passional está 
diminuindo, não sei por quê." 

Não lhe basta defender um réu em particular, seu cliente - que 
aliás a opinião pública dirigida já transformara em herói romântico; 
não lhe basta lamentar que os crimes dessa índole não sejam mais fre-
qüentes; do alto de seu renome e autoridade, ele lhes outorga uma 
auréola de nobreza e dignidade. 

Quando um homem mata uma mulher com quem tem, teve ou 
pretendeu ter qualquer vínculo, a sociedade precipita-se a colar ró-

(1) Jornal do Brasil, 13-8-77. 
(2) Jornal do Brasil, 16-8-77. 
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tulos atenuantes e panos quentes: crime passional, forte emoção, 
legítima defesa da honra. Não se discute o conceito em si de passiona-
Iidade e forte emoção; pelo contrário, e•tita-se cuidadosamente mos-
trar sua verdadeira face que é feita de violência, possessividade, 
ânsia de domínio, intolerância, macheza de rufião que prefere des-
truir a ser contestado, coisificação total da mulher. A "honra" do 
assassino - seja ele um homem honrado ou não - é vista sob uma 
ótica medieval que expressa um exacerbado senso de propriedade do 
objeto mulher e uma delirante suscetibilidade ao escárneo - preço 
que a sociedade cobra do homem cujo domínio sobre a fêmea foi 
de algum modo questionado. A justiça e a opinião pública preocupam-
se apenas com o comportamento privado da vítima, à luz de leis não 
escritas cuja inobservância condenaria a mulher à pena capital. Os 
menores atos, gestos e palavras da vítima, seu passado remoto e até 
suas possíveis intenções secretas são minuciosamente devassados em 
busca de algo que transforme o assassino justiceiro, colocando seu 
ato no rol das reações normais do indivíduo ofendido em seus brios. 

A antropóloga social Mariza Correa, em sua tese de mestra-
do t:l) acompanha passo e passo 35 julgamentos de homens que co-
meteram ou tentaram o homicíd-io chamado passional. Deles extraio 
algumas ilustrações significativas. Após 17 anos de casados, o ma-
rido mata a mulher que, cansada de maus tratos e desentendimentos, 
pretendia abandoná-lo. O assassino· alega que "desconfiava de sua 
mulher, pois a vaidade excessiva para uma mulher casada, mãe de 
família, era de t'ausar dúvidas". O trabalho dela numa repartição 
- onde também conseguira colocar o marido que durante oito anos 
não se fixara em nenhum emprego- foi interpretado pelo júri como 
pwm de seu descaso pe~o lar e seu afã de ostentar luxo. Por incrível 
que pareça, as testemunhas foram inquiridas até sobre o número de 
pares de sapatos que a vítima possuía! Fundando-se nessa e noutras 
minúcias do mesmo calibre, o júri aceita a tese da legítima defesa 
da honra. No recurso do promotor vamos, por fim, encontrar apoio 
legal e apelo ao bom-senso: 

"O cônjuge que se julga traído (ainda que sem razão plau-
sível) lavra com tiros de revólver a sentença de morte de sua 
consorte, fazend·o com que o Adultério, sem prova concreta, 
seja o único crime punido com pena de morte (e esta imposta 
pelo particular), a um tempo acusador, juiz e algoz." 

Outro homem, já com antecedentes policiais, chega a casa em-
briagado e castiga tão brutalmente a esposa e as filhas a ponto de 
ir parar na cadela, de onde é tirado por "pessoas influentes'. A 

(3) "Os Atos e os Autos - Representação Jurldica dos Papéis Sexuais". Mariza 
Correa. Universidade Estadual de Campinas - 1975. 
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mulher refugia-se com os filhos em casa de parentes onde o marido 
se apresenta dias depois, instando-a a voltar. Ante a negativa mata-a 
com um tiro de revólver, ferindo inclusive a filha que estava no 
colo da mãe. Alega a defesa: 

"Fulana, em sua frialdade maromórea, dirigia ofensas ao 
acusado, tripudiando sobre seus sentimenos mais nobres, ferin-
do-lhe acerbamente a honra ... Arquejante ao peso de sua des-
graça incomparável, o acusado saca uma arma e atira contra a 
esposa. Sacrifica o ser que mais adora. Ofensas à sua honra, 
ele que não merecia, não as ouviria mais. Insultos, afrontas, 
ultrajes, não mais existiriam. Sua dignidade, num ímpeto pa-
roxístico, ele defendera ... " 

Damos o devido desconto: a função do defensor é exculpar seu 
cliente. Mas se ele esgrime certos argumentos é porque sabe que en-
contram eco, repercutem, impressionam os jurados, coincidem com 
os preconcentos do cidadão médio. Daí o uso e abuso da noção da 
"honra" marital que seria ofendida, tanto pelo apuro no trajar como 
na insubmissão da mulher que deseja subtrair-se aos maus tratos. 
O ciúme destrutivo, a possessividade assassina são apresentados como 
suprema prova de amor. 

A Autora da tese faz um lev-antamento provando que, se na 
época do crime, o homicida tem emprego e trabalha mais ou menos 
a contento, isso conta pontos quase decisivos a seu favor, não impor-
ta quão violento e brutal ele se tenha mostrado nas relações com o 
outro sexo. O homem é julgado por sua utilidade social imediata e o 
crime passa a segundo plano. Já a mulher é julgada por um padrão 
moral de recato, modéstia, confinamento ao lar, docilidade ante o 
marido, abnegação materna e laboriosidade doméstica. Essa é a ima-
gem feminina oficial: quanto menos a mulher se pareça a esse mo-
delo ideal, mais a justiça e a sociedade se ensanham contra ela, pro-
curando legitimar sua eliminação. 

Enquanto continuarmo.s aplicando dois pesos e duas medidas, 
conforme o sexo; enquanto a mulher for· considerada objeto de pro-
priedade; enquanto ela for encerrada num estereótipo santimonioso 
de virtudes materno-domésticas, a própria sociedade estará contri-
buindo para engrossar a estatística criminal. 

ESTUPRO 

Dados recolhidos num processo que corre na 7.8 Vara Criminal do 
Rio de Janeiro: às 20:30 horas do dia tal, NN., 53 anos, casada, passea-
va na Av. Atlântica em companhia de uma menor, filha de sua em-
pregada, levando dois cachorrinhos pela trela. Um dos animais des-
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vencilhou-se e escapou para a praia; ao correrem atrás dele, foram 
supreendidas por quatro indivíduos que se jogaram sobre elas; lan-
çaram brutalmente N.N. ao chão, rasgaram-lhe as roupas e subme-
teram-na a conjunção carnal com três deles, enquanto o quarto imo-
bilizava a criança. 

Não é um fato excepcional: em quatro meses, as delegacias do 
Rio de Janeiro registram 171 queixas de estupro - e a polícia estima 
que, de cada cem casos, apenas um é denunciado. Em geral, os atos 
de violência sexual só transcendem pelo concurso de outras cir-
cunstâncias que impossibilitam o ocultamento: assassinato da ví-
tima ou de seu acompanhante, presença de testemunhas alheias à 
família - como no caso da moça menor de idade, retirada à força do 
ve:ório de seu pai ( 4). 

Confidências cochichadas, desabafos íntimos, indiscrições do pes-
soal de serviço nos revelam que nos assaltos domiciliares, hoje roti-
neiros, as mulheres são habitualmente estupradas. 

E no entanto, calam. Denunciam roubo e maus tratos, exibem he-
matomas, lista dos valores subtraídos, mas sobre a violação, nenhuma 
palavra. E é fácil compreender por quê: ao mesmo tempo que fabrica 
os violadores, a sociedade humilha e culpabiliza a >itima. 

O consumismo fomenta e estimula de mil modos o desenfreio ins-
tintivo. Temos uma inflação de sub-literatura e pseudo-arte porno-
gráfica, exacerbando uma sexualidade doentia, completamente disso-
ciada de seu caráter de vínculo interpesooal. A publicidade faz uma 
descarada exploração do corpo feminino, apresentando uma visão 
degradante da mulher: ou mero objeto de uso sexual ou anjo do lar 
manipulando detergentes e eletrodomésticos. A família dita "bem 
constituída", isto é, integrada nos esquemas sociais vigentes, incute 
nos filhos varões o desrespeito pela mulher e a irresponsabilidade 
sexual, ensinando-lhes que "homem deve aproveitar" - no sentido 
de acumular proezas de descompromissado caçador de fêmeas. Dá-se 
por sentada que a sexualidade masculina é predatória e incontrolável, 
cabendo à mulher abster-se de provocá-la através de uma conduta de 
vestal ou então arcar com as conseqüências. Isso se expressa cla-
ramente num grosseiro ditado popular: "Meus bodes estão soltos, 
quem tiver cabritas que se cuide." 

Marginal, filhinho de papai ou respeitável patrão, o homem 
que viola uma mulher sente-se, em certo modo, justificado pela men-
talidade reinante de coisificação do sexo feminino. Aliás, a tendência 
da sociedade - e da justiça que dela emana - é de só admitir a 

(4) Jornal do Brasil, 15-5-77. 
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idéia de estupro quando as circunstância são clamorosamente bru-
tais: mulher amarrada, dominada entre muitos, ameaçada com armas. 
E mesmo assim nunca faltam tentativas de responsabilizá-la ale-
gando modos ou indumentária provocante, presente em local mais ou 
menos solitário, saída à noite. E sobretudo, parece indispensável pro-
var virgindade anterior ao ataque: mulher não-virgem tornar-se-ia 
propriedade pública. 

Se havia qualquer relacionamento prévio entre os dois, o pres-
suposto é que ela foi aquiescente: a mera força muscular, sem ajuda 
de armas, não costuma ser considerada suficiente coação. As per-
guntas formuladas pelos honestos cidadãos bem pensantes e pelos 
próprios encarregados de ministrar justiça encerram outras tantas 
acusações contra a vítima: por que aceitou o convite? Por que entrou 
no carro? Que fazia com ele nesse lugar? Fica implícito que mulher 
prudente deveria contar com a insofreável bestialidade masculina e 
precaver-se; se não o fez, teve o que merecia - ou o que procurava. 
Parece tacitamente aceita a noção de que é um erro pretender manter 
um relacionamento civilizado com um indivíduo do sexo masculino. 

A conivência da sociedade com a violência sexual contra a mu-
lher se traduz de modo aberto e chocante num artigo do Jornal do 
Brasil (5) sobre a Foz do Iguaçu: 

"J.C., mestiça paraguaia, 12 anos de idade, baixinha e do-
ente de vermes, feita mulher aos no.-e anos por obra de um 
brasileiro muy fuerte e graças aos encantos de uma noite de 
luar ... " 

Parece fácil ironizar e até romantizar, sempre que a vítima não 
seja a própria mãe, esposa, filha ou irmã - isto é, propriedade pri-
vada. 

É por isso que as mulheres silenciam. E quando não podem im-
pedir que o caso transcenda, são as primeiras a sofrer as sanções 
que não recaem sobre o agressor. Na justiça, sua vida intima será 
aleivosamente esmiuçada. Em seu ambiente, se o nível sócio-eco-
nômico for baixo, ela sofrerá tanto escárneo, desdém e desvaloriza-
ção que, não raro, sua única saída será prostituir-se. Nos meios 
mais sofisticados, a familla sente-se ferida, o marido humilhado não 
consegue "superar o trauma", já não a pode ver com os olhos de 
antes e acaba pedindo desquite. Parece evidente que seu círculo teria 
preferido que ela fosse decente e imaculadamente assassinada. 

Para não alongar a exposição, deixo de particularizar outras 
formas de violação, não carnal, impostas à dignidade feminina: as 

(5) Jornal do Brasil, 18-4-77. 
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palavras e os gestos de convite e insultos à mulher que passa, as 
palmadas e apalpadelas, a perseguição nas ruas. 

A sociedade pretende que as mulheres sejam belas, tentadoras, 
"femininas" no sentido de frágeis e passivas; e ao mesmo tempo, 
rochedos de virtude sexual, fechadas em casa e dotadas de força 
hercúlea para defender-se quando o ataque lhes cair a domicilio. Ao 
outorgar uma auréola de prestígio ao desenfreio sexual masculino, 
ao fomentar uma sexualidade agressiva e despersonalizada, a própria 
sociedade torna-se, de algum modo, co-autora do estupro. 

CASTIGOS CORPORAIS 

Segundo informação do representante brasileiro ante um con-
gresso internacional de Direito da Família, realizado no Canadá (6), 
uma pesquisa do FBI revelou que nos Estados Unidos, 28 milhões de 
esposas, ou seja, 60% das mulheres casadas, sofrem alguma forma de 
agressão física dos maridos, sendo que 4. 800.000 são habitualmente 
surradas. 

Levantamento de âmbito mais modesto, realizado por feministas 
da Alemanha Ocidental, arrolou 40.000 mulheres espancadas. Na 
Inglaterra, Erin Pizzey, autora do impressionante libelo "Grite Mais 
Baixo Senão os Vizinhos Vão Ouvir", organizou um refúgio para as 
vítimas das surras, levando mesmo dezenas delas em uma tournée 
de denúncia pela Europa. Na cidade francesa de Estrasburgo, no 
período de seis meses, três mulheres morreram de lesões provocadas 
por sovas dos maridos. Uma organização setorial do feminismo fran-
cês, chamada "S.O.S. Femes Battues" pôs-se a pesquisar junto aos 
médicos, descobrindo que só na região da Alsácia, 10.000 mulheres 
são surradas. Os sindicatos médicos franceses fixaram até uma ta-
rifa - aliás, altíssima - para fornecer os "Atestados de Golpes e 
Lesões" que permitem levar os casos aos Tribunais. 

E no Brasil? Os veículos de comunicação, que ou saiba, não 
mencionam o tema. Se não houve tiros, facadas, mutilações, lesões 
gravíssimas, escândalo na via pública, a crônica passa olimpicamente 
por alto, a violência física contra a mulher. 

No entanto, recebo anualmente de todo o Brasil centenas de car-
tas de mulheres espancadas pelos maridos ou companheiros. Confesso 
que a princípio me surpreendi ao comprovar que isso ocorre sem 
distinção de meio. A única diferença é que as mulheres de melhor 

(6) Jornal do Brasil, l.0-7-77. Pro!. João Batista Vilela, da Universidade Federal 
de Minas Gerais. 
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nível cultural em geral me escrevem mais cedo e sentem-se feridas 
em sua auto-estima; já as de menos instrução, independente do 
padrão econômico, aguentam muitos anos - às vezes até 20 ou 30 
- antes de desabafarem, e nelas predomina o sentimento de injus-
tiça: são esposas fiéis e obedientes, donas-de-casa incansáveis, mães 
extremosas, acham que "não merecem esse tratamento". Como se a 
ausência dessas virtudes justificasse os castigos corporais. 

Vemos, pois, que os algozes domésticos não são necessariamente 
brutamontes analfabetos. Muitíssimos deles exercem profissões res-
peitáveis e até honrosas, alguns desempenham cargos elevados, têm 
um comportamento social irrepreensível, gozam de prestígio em seu 
ambiente. E é justamente aqui, nos foros de normalidade que a 
sociedade lhe outorga, que a violência contra a mulher assume seu 
aspecto mais sinistro. Na relação entre os sexos, o direito do mais 
forte se afirma sem disfarces, a brutalidade sente-se legitimada. 

O Código Civil Brasileiro, embora já não mais equiparando expli-
citamente a mulher aos pródigos, aos imaturos e aos incapazes, con-
tinua determinando que o homem é o cabeça do casal, a pretexto de 
que "alguém precisa exercer a autoridade para evitar que a família 
se torne anárquica". Ora, transformando o vínculo conjugal num 
relacionamento autoritário com a subordinação da mulher, fica auto-
maticamente legalizado o exercício da autoridade masculina pelos 
meios que cada um achar mais convenientes ou expeditos. Enquanto 
a mulher continuar jurídica e socialmente inferiorizada, nada im-
pedirá que ela continue sendo saco de pancadas. 

A expressão corrente "em briga de marido e mulher ninguém 
se mete" relega ao âmbito privado o abuso da força física contra a 
mulher. As raríssimas que vão à autoridade policial denunciar maus 
tratos transformam-se de vítimas em acusadas. O pressuposto é que 
"se ele bateu é porque ela merecia" - e, afinal de contas, para isso 
é o marido. É provável que lhe digam sem rodeios que "em mulher 
que presta, homem não bate", repetindo em termos crus um conceito 
generalizado: "O homem é um dono ciumento, possessivo, muito cioso 
de sua autoridade; tenha ou não tenha razão, é sempre perigoso 
provocá-lo." O que, incidentalmente, vem demonstrar que o machis-
mo não só envilece a imagem feminina como também a masculina. 

Depoimento pessoal: "I.C.F., empregada doméstica, 31 anos, cinco 
partos, três filhos vivos. órfã de pai, foi criada dos 3 aos 20 anos por 
um diplomata brasileiro e sua família, desempenhando, em cada fase, 
tarefas compatíveis com sua idade. Não recebeu alfabetização porque 
seus protetores achavam perigoso que ela saísse sozinha para ir à 
escola. Aos 20 anos casou-se com um vigia de estabelecimento indus-
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trial. Um dia, o marido ao chegar não encontrou café pronto e deu-lhe 
uma surra de cassetete até fazê-la desmaiar. A partir daí, habituou-se 
a bater-lihe por qualquer motivo, até quando um dos filhos adoeçe, 
achando que é culpa dela. Por ocasião do quinto parto ela quis ligar 
as trompas mas o médico recusou porque o marido se opôs. 

Aos 6 anos de casados, ele vendeu tudo o que eles possuíam e 
desapareceu durante um ano, sem dar notícias nem assistência eco-
nômica. Após o regresso, já em sete oportunidades tornou a sumir por 
períodos que vão de 4 a 7 meses. Estando em casa, paga exclusivamen-
te o aluguel, correndo todas as demais despesas por conta da mulher, 
que continua recebendo freqüentes surras". 

O caso, bastante comum, exemplifica uma constante de violência 
contra a mulher. Violência mais ou menos sutil por parte de seus 
guardiães, mantendo-a analfabeta sob um pretexto que ninguém 
esgrimiria se ela fosse um rapaz: preservá-la dos perigos da rua no 
trajeto até a escola. Abuso da força física e recusa dos deveres por 
parte do marido: as pancadas, a privação de assistência - injustifi-
cada porque ele mantém sempre o mesmo emprego - as sucessivas 
ausências do lar para conviver com outras mulheres. É evidente que 
se ela tivesse feito algo semelhante, ainda que uma só vez, seria logo 
rotulada de mulher indigna e e sem moral; e o marido, provavelmente, 
ridicularizado se a aceitasse de volta. o homem, porém, redime-se 
pelo simples fato de retornar - e ninguém aprovaria que lhe fosse 
negado acesso à casa e à mulher que ele considera suas. 

Com a cumplicidade do médico, ela sofre mais uma violência ao 
ser-lhe recusada a ligação das trompas. O corpo feminino é proprie-
dade de um dono que exerce o direito de espancá-lo, usá-lo, impor-lhe 
repetidas maternidades, largá-la, negar-lhe o sustento e, em todas as 
circunstâncias, ditaminar sobre ele. 

Outro depoimento destina-se a demonstrar que isso também 
"acontece nas melhores famílias". Trata-se de N.N, portadora de um 
nome de projeção social e intelectual, ela própria uma brilhante 
profissional de nível universitário, casada com um profissional liberal 
ligado às letras. Mesmo ocupando-se de dois filhos pequenos. N. N 
contribuía com a parte mais substancial para o sustento da familia. 
Por razões indefinidas, a relação conjugal começa a deteriorar-se e 
o marido, irritado com as tentativas da mulher de esclarecer a situa-
ção pelo diálogo, aplica-lhe violenta surra. Separam-se mas pouco 
depois ele volta, mostrando-se arrependido e saudoso. Logo após a 
reconciliação, e de comum acordo, N.N engravida novamente. Em 
seguida as discussões recomeçam e o marido torna a bater-lhe em-
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hora com menos sanha, devido ao estado dela. Por fim ele se cansa e 
resolve ir embora de vez; mas ante a pressão dos familiares e ami-
gos, aceita protelar a partida até o fim da gestação. No momento do 
parto, os médicos comunicam a ele, não a ela, que após três cesaria-
nas, N.N. já não poderá ter mais filhos e sugerem ligar-lhe as trom-
pas. O marido recusa. E três dias mais tarde abandona definitivamen-
te a mulher. 

De novo a violência em série: as pancadas, a paternidade irres-
ponsável, o arbítrio sobre o corpo da mulher- especialmente mali-
cioso nesse caso, pois o marido procurava criar um risco de vida para, 
em certo modo, afirmar seu domínio sobre a mulher que ele estava 
abandonando. 

Falta ainda considerar aqui um aspecto, já não imputável so-
mente a ele: essas três cesárias sucessivas teriam sido realmente 
necessárias? 

AGRESSAO A MATERNIDADE E A SAúDE 

Cinco jovens senhoras de minhas relações procuraram, cada uma 
por sua vez, diferentes ginecólogos em consultórios ou clinicas par-
ticulares para diagnóstico de gravidez. Cada uma delas foi informada 
de que daria à luz a tal hora de tal dia, com intervenção cesária. 
Cinco mulheres normais e sadias, caprichosamente escaladas com oito 
meses de antecedência para uma operação cirúrgica de emergência. 

As mulheres indigentes, subnutridas, desgastadas pelo trabalho, 
as privações, as más condições de hlgiene, parecem mais aptas para 
o parto normal do que as de bom nível sócio-econômico. Entre as 
pacientes particulares, as atendidas em regime de convênio previ-
denciário ou em hospitais que pagam por unidade de serviço, o índice 
de cesarianas é muitíssimo mais alto que entre as demais, cujos par-
tos não aumentam os lucros ou as rendas de ninguém. 

Não cabe atribuir essa "inflação cesária" aos progressos da obs-
tetrícia, como afirma taxativamente o Dr. Carlos Gentile de Melo, 
após uma pesquisa (7) que abrengeu 85.000 partos em vários Estados 
do Brasil, demonstrando que a incidência de cesarianas nos hospitais 
próprios do INPS oscila de 7 a 13%, chegando até a 60% nos outros 
sistemas citados. Numa só maternidade e num mesmo período, a taxa 
entre indigentes foi de 11,7%; em regime de convênio, subiu para 
31,4%, atingindo a 49,9% entre as pacientes pagantes. A Organização 
Mundial de Saúde estima entre 7 e 10% a percentagem de cesárlas 
clinicamente justificáveis. 

(7) Rev Bras. de Medicina, vol. 28, agosto de 1971. Pasquim, 12-8-77. 
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O Dr. Eduardo Martins Passo"~' num estudo citado e endossado 
pelo Dr. Gentile de Melo, assinala que em casos de cesária, a mor-
talidade materna, fetal e neonatal é bem mais elevada do que nos 
Partos normais. Sem falar nos riscos posteriores, dos quais já vimos 
um exemplo linhas atrá.<;. 

Também os homens, ocasionalmente, são operados sem necessida-
de. Mas uma doença pode apresentar um quadro ambíguo, tornando-
se mais difícil provar se houve ou não intenção dolosa. Ao passo que a 
gestação é um processo natural e já sem mistérios para a medicina 
contemporânea. Seja como for, se o homem não está livre de uma 
extirpação supérflua de apêndice ou amígdalas, pelo menos pode ter 
certeza de que seu aparelho genital não está exposto a leviandades e 
abusos: com a virilidade, símbolo de prestígio e poder, ninguém se 
arriscaria. 

Já o aparelho genital feminino pode ser pasto da ganância 
não de toda uma classe profissional, por certo, mas de muitos de seus 
membros agindo, temos de reconhecer, com conivência tácita da 
sociedade. 

De fato, nossa cultura tem uma estranha atitude contraditória 
ante a mulher. De um lado, reduz o destino dela à função reprodu-
tora: mãe antes de tudo, acima de tudo - definição que .!serve de 
pretexto para cercear de mil modos seus campos de realização social 
e pessoal, sempre ao som da mais lírica exaltação da maternidade, 
De outro, porém, reserva-se o arbítrio sobre o ventre feminino e seus 
frutos, submete a maternidade a exploração e abusos que comprome-
tem a saúde e até a vida da mãe e do filho. 

Calcula-se que dois milhões de abortos são realizados anualmente 
no Brasil ( s). Essas notícias sempre nos surpreendem: como é pos-
sível fazer-se o levantamento de uma atividade clandestina? Talvez 
ela não o seja tanto: a penalização do aborto seria mera hipocrisia, 
acobertando o florescimento de uma indústria rendosíssima que, jus-
tamente pc·r ser clandestina, funciona em condições às vezes desu-
manas. Quanto às mulheres pobres, recorrem a métodos caseiros ou 
submetem-se a perigosas manobras em mãos leigas. O INPS calcula 
em 500.000 (9) o atendimento de sequelas de abortos provocados ou 
mal feitos, que resultam em hemorragias e infecções. Sei de pacientes 
humildes (não em número suficiente que justique uma generalização) 
que foram sadicamente curetadas a sangue frio, "para aprender". 

(8) "Reflexões Sobre a Cesár!a Segmentar Transper!toninl" - Anais da Ma-
tPrn!dade de Sllo Paulo, ano IV - 1958/59. 

(9) Jornal do Brasil, 29-3-77. 
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O aborto é sempre um fracasse, talvez o mais traumático, e qual-
quer mulher o sente como tal. Sua penalização, porém, não o evita. 
Serve, isso sim, para culpabilizar a mulher, e só ela, numa situação 
que ela não provocou sozinha. Vem provar uma vez mais que ela 
não dispõe sequer do próprio corpo: o sexo dominante impõe a proi-
bição, ao mesmo tempo que se enriquece com seu já previsto incum-
primento. Quando as feministas reivindicam o aborto livre não é 
porque o considerem, em si, desejável. Sabem-no inevitável e querem 
defender a saúde das mais pobres e ignorantes - essas 500.000 que, 
se operadas sob controle médico, nada teriam sofrido, e mais as 
muitíssimas outras que adoecem, se inutilizam ou morrem sem qual-
quer assistência. Querem, também, protestar contra o esbulho posses-
sório de seu ventre, reclamam para si o poder de decisão sobre ele. 

A concepção é feita a dois. Mas a contracepção, quase sem exce-
ção, corre sob exclusiva responsabilidade feminina. E os riscos 
também. 

Sobre estes, já não cabem mais dúvidas. Não é o caso de parti-
cularizar aqui os males causados pelos anticonceptivos mais atuais: 
a pílula anovulatória e o DIU; são do conhecimento público e a de-
núncia vem sendo feita diariamente na nossa imprensa, por auto-
ridades médicas insuspeitas, como o Presidente e o Secretário-Geral 
da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro. Ela já foi rea-
lizada nos Estados Unidos e na Europa, onde três lustros de uso da 
pílula deixaram como saldo um aumento alarmante na incidência 
cte câncer, distúrbios endócrinos, cardíacos e circulatórios. O infarte 
coronário, que antes poupava o sexo feminino, passou a atacá-lo 
- e a classe médica sabe porquê. Um estudo feito na Inglaterra 
(lO) entre 200.000 mulheres, a metade usuárias e a outra metade 
servindo como grupo piloto, revelou entre as primeiras uma incidên-
cia quatro vezes maior de infecções no trato urinário, hipertensão, 
derrames, flebites. 

Assim, o uso da pílula decresce dia a dia nos próprios países fa-
bricantes, que procuram compensar-se mediante a ampliação agres-
siva de seus mercados no terceiro mundo. 

Também cabe fazer aqui o processo da BEMFAM, sociedade civil 
considerada de utilidade pública, que cobre praticamente todo o ter-
ritório nacional, funcionando através de 506 convênios com órgãos 
federais, estaduais, municipais e outros, bem como de programas co-
munitários e clínicos. Ela já distribuiu mais de 6 milhões de pípulas, 
de duas marcas: uma, já retirada do mercado em seu país de origem 
e outra vista com infinitas reservas pelo corpo médico, dado o grande 

(10) Transcrito no Jornal do Brasil", 30-5-1977. 
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número de contralndicações (11). St!gundo informação colhida na pró-
pria sede da BEMFAM, o pessoal local recrutado para distribuir o me-
dicamenw, instruir sobre seu uso e fazer o acompanhamento posterior, 
é submetido a um treinamento intensivo que dura três dias. 

O Dr. Mário Vítor de Assis Pacheco assinala que a pílula mas-
culina, sintetizada ao mesmo tempo que a feminina, não é utilizada 
porque os homens não se submetem a riscos. Em seu boletim de 
março, a IPPF (International Planned Parenthood Federation), ma-
triz da BEMFAM, escreve: 

"Posto que a maioria dos anticoncepcionais masculinos está 
sendo usado somente em base experimental, o Comitê Médico 
Central não pode ainda recomendar seu uso." 

Mas, no exemplar do mês seguinte, recomenda para as mulheres 
mexicanas, o emprego do acetato de medroxiprogesterona, "por sua 
alta efetividade", apesar das seguintes conseqüências: alteração do 
ciclo menstrual, que é substituído por perdas, hemorragias ou ame-
norréias prolongadas, demora na recuperação da fisiologia normal após 
o abandono do medicamento, náuseas, vômitos, diminuição da libido, 
nervosismo e aumento de peso. Com boa dose de cinismo, acrescen-
ta que essa última conseqüência é "até muito bem vista num meio 
sócio-econômico abaixo, onde predominam as mulheres subnutridas". 

Freqüentemente as mulheres queixam-se aos maridos desses 
mesmos males, muitas vezes com plena certeza de que a pílula an-
ticoncepcional é a causadora. Cada um deles supõe que se trata de 
uma reação individual, uma suscetibilidade particular daquele or-
ganismo. Pois bem: em qualquer lugar onde as mulheres se reúnem 
entre si - associações femininas, cursos, salões de cabeleireiros etc 
- basta mencionar-se a pílula para que essas mesmas queixas jor-
rem em catadupa de todas as mulheres em idade fértil. 

Fala-se em liberdade sexual. Para a mulher; ela é um mito. 
Além da sanção moral no campo físico, sua alternativa é procriar 
sem interrupção ou envenenar-se aos poucos. 

(11) "Physlcluns Desk Reference", citado pelo "Jornal do Brasil", 30-5-77. 

(7) "Rev. de Medicina", vol. 28, agosto de 1971. 
"Pasquim", 12-8-1977. 

(8) "Reflexões Sobre a Cesá.rla Segmentar Transperltonlal - Anais da Maternl· 
dade s:w Paulo ano IV - 1958/59. 

(9) "Jornal do Brasil" - 29-3-77. 
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A SRA. 1V1ARIA LENK - Sr. Presidente da Mesa, Senador Gilvan 
Rocha, minha querida amiga Deputada Lygia Lessa Bastos, minha 
companheira de diálogo, permita-me que lhe cumprimente pessoal-
mente, Sr. Senador Nelson Carneiro, meus Senhores, minhas Zenho-
ras: 

Em primeiro lugar, desejo agradecer a honra que me foi dada 
de vir aqui falar. Acredito que devo essa honra à minha amiga e 
minha ex-aluna- e digo isto com muito orgulho- Lygia Lessa Bas-
tos, já que tivemos muitas ocasiões àe conversarmos sobre esporte 
e esporte mulher. 

Aqui esteve falando sobre esse assunto a minha amiga, também, 
a jornalista !ris de Carvalho, que até certo ponto já cingiu esse 
assunto, mas especializando o tênis, uma vez que ela é também te-
nista, c os Srs. sabem que eu sou da natação. Mas, não haveria neces-
sidade de pensar em especializaçiio, ·analisando-se o esporte e a mu-
lher. E permita-me que, em minha palestra, aqui, eu me restrinja a 
essa área mais amena que a da minha companheira, de vez que as 
outras aprecio e acompanho com muito interesse, através do;;; noti-
ciários, mas não estudo e não vivo profundamente como esta da 
minha especialidade. 

Para que se compreenda bem o assunto esporte mulher, é pre-
ciso antes ser um pouco mais extenso, um pouco mais genérico, por-
que sabemos que o próprio conceito, a própria definição da palavra 
esporte é muito vaga; muito imprecim e muito imprópria, principal-
mente na área leiga, a área que não está vivendo o problema ou não 
está profissionalizada. Então, com muita freqüência, mesmo entre 
Pessoas de alto nível cultural, encontro uma reação em que as pes-
soas, imediatamente, focalizam 22 indivíduos correndo atrás de uma 
bola, isso é esporte, quando na realidade, não é bem isso, quando 
na realidade, hoje, o esporte ocupa lugar e uma preocupação gover-
namental - inclusive ào nosso Governo - tão grande que sabemos 
que sem o esporte teríamos uma forma de trato da sociedade, uma 
forma de educação mutilada. 

Mas, isso não é tão tradicional e de tão longa data. Somente em 
1896 restabeleceram-se os jogos olímpicos, agora chamados jogos 
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olímpicos modernos, imitando o q~w os clássicos gregos haviam feito 
e começa já aí a discriminação da mulher. Era reservado aos homens. 
Passaram-se trinta e seis anos para que, finalmente, fossem incluídas 
provas femininas de atletismo. Nos Jogos Olímpicos de 1928, tivemos 
as primeiras provas de atletismo. Já em 1912 - é preciso não igno-
rar - incluíram três provinhas muito insignificantes de natação, 
para que a mulher também participasse dos jogos olímpicos, e isso 
mesmo foi contra a vontade do fundador Pierre de Cobertain. Mui-
tos homens, na ocasião, pronunciaram-se contra isso. como se pro-
nunciaram contra também a introdução do atletismo e, paradoxal-
mente, foi preciso duas grandes guerras mundiais, e digo parado-
xalmente porque os jogos olímpicos objetivavam mais do que tudo 
a uma aproximação da juventude, do mundo, no sentido de lutas pa-
cíficas de esporte. Então, foram preciso duas grandes guerras mun-
diais para, eventualmente, a mulher conquista, lentamente, também os 
jogos olímpicos. Mesmo assim, hoje, ainda, ela só participa de treze 
modalidades de esporte, em sessenta e duas provas, contra vinte e 
quatro modalidades esportivas dos homens, com suas cento e cin-
qüenta e uma provas. 

Então, a mulher no mundo inteiro, pelo menos na área despor-
tiva, ainda não está completamente equiparada. E quando observo 
isso, vejo que essa situação de participante, de praticante do esporte 
de competição se reflete sobre a atividade geral da mulher no espor-
te, mesmo fora da competição, e a participação da mulher na dire-
ção do esporte, haja vista que, ainda agora, nos dias de hoje, num 
país que se diz progressista, como os Estados Unidos, a mulher está 
empenhada numa luta de eqüidade, de equiparação, em que se per-
mita a ela o ingresso na direção de alto nível do esporte. Está em 
estudo e está em fase de uma reformulação total a estrutura do es-
porte nos Estados Unidos, que será entregue ao comitê olímpico, e a 
mulher não tem ingresso nem nessa instituição, nem em outras ins-
tituições de direção. De forma que se nós nos queixarmos aqui, não 
estamos sozinhas no mundo. 

E, no Brasil, o que seria do Brasil? Qual o aspecto, qual a posi-
ção da mulher em tudo isso? Devo dizer, e aqui talvez as feministas 
extremas fiquem surpresas, em primeiro lugar, porque não sou uma 
feminista agressiva, defendo a posição da mulher no sentido dela ser 
reconhecida em seu valor, onde ela, de fato, o tem, e seja solicitada 
a sua participação na vida social, de maneira a ser útil na comuni-
dade. 

Então, nessa posição faço justiça aos homens brasileiros. Os ho-
mens brasileiros, inicialmente - pelo menos esta é a vivência que 
tenho - eles têm uma grande desconfiança da mulher quando ela 
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ingressa na profissão, e no caso c e.>porte nem é profissão, é uma 
atividade complementar social, e só os profissionais mesmo seriam 
profissionais. Mas, o homem então, encara com desconfiança, mas 
quando ele vê na mulher aptidões e possibildade dela ser útil, ele a 
convida. E eu fui convidada e ingressei no esporte através dos ho-
mens, porque eu também sou pioneira do esporte feminino no Brasil 
-permitam-me a minha falta de modéstia aqui, mas é só para es-
clarecer a minha posição e a minha vivência- fui a primeira mulher 
sul-americana a participar de jogos olímpicos. Isso foi em 1932, em 
Los Angeles, e eu fui da primeira turma feminina de educação física 
que se formou no Brasil, isso na Escola de Educação Física, atual-
mente na USP. E fui a primeira pessoa sul-americana a bater o re-
corde do mundo. 

De forma que, são pinceladas que dou que caracterizam que, 
sendo a primeira, eu tinha que contar com a receptividade dos ho-
mens o que realmente tive. E quem mais me estimulou foi o meu 
pai, campeão olímpico de ginástica olímpica, entusiasta do esporte, 
mentalizado, modernizado para essa atividade. 

De forma que eu diria que se a posição da mulher, na educação 
física e do esporte, no Brasil, ainda deixa muito a desejar, é muito 
porque é uma conseqüência disso que minha companheira acabou 
de explicar, do conceito geral que se tem da mulher e da po~ição que 
se quer dar a ela na sociedade, e que por conseguinte se reflete tam-
bém sobre o esporte. E é uma barreira que se forma, salvo evitada 
ou removida por aqueles homens esclarecidos de alto nível cultural 
geral, incluindo a educação física e o desporte. 

De forma que, no Brasil, passamos, como no resto do mundo, por 
uma evolução lenta, mas houve uma evolução. Tanto houve que, em 
dado momento, elaborou-se um decreto-lei, que dizia respeito aos 
desportos, e que feito por homens deixava bem claro que os homens 
se preocupavam com a mulher. Temos um ponto de vista já mais 
moderno de que a mulher não precisa de meios especiais para se 
proteger contra a sua própria burrice, desculpem o termo. Mas, na-
quela época - isso foi em 1941, e esta lei ainda está vigorando -
estava incluído no art. 54 deste Decreto-lei n. 0 3 .199, que a mulher 
teria que ficar restrita às atividades esportivas condizentes com as 
suas características próprias, e que o CND, quer dizer, o Conselho 
Nacional de Desportos, deveria prescrever quais essas atividades. En-
tão, ficou proibido à mulher jogar futebol, futebol de salão, rugby, 
lutas, uma série de coisas. Acentuo bem o futebol, porque atribuo a 
essa restrição, a essa proibição, a quase impossibilidade do desenvol-
vimento do esporte feminino no Brasil. E vão ficar surpresos quando 
faço essa afirmativa, porque os jornais anunciam os campeonatos 
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femininos de determinadas mcdaL:iades esportivas, inclusive, cam-
peões que se revelam etc. Mas, elas são em número muito diminuto. 

Um levantamento feito em convênio do Ministério da Educação 
com o Ministério do Planejamento, que deu nessa obra interessante 
diagnóstico da Educação Física e do desporto, no Brasil, verificou-
se que dos atletas registrados nas federações - por conseguinte, 
participantes de competições - apenas 6% são do sexo feminino. 
Portanto, é uma quantidade irrelevante de participantes femininos 
nas competições. E como eu disse, atribuo isso ao futebol, por-
que o futebol é o nosso esporte nacional, e através do esporte ::e rsn-
lam, se projetam os campeões, os ídolos do povo que merecem imita-
ção. Então, vê-se terrenos baldios e qualquer local que se preste, 
transformados, espontaneamente num campo ou num quadro, no 
caso se não tiver gramado, de futebol, e é ocupado por quem? Por 
garotos, meninos. A pelada de adultos também por homens. A fun-
dação de um clube de futebol, em qualquer povoado, no interior, não 
falta, mas é sempre só dos homens. E o futebol - isso já seria en-
trar numa outra área, na discussão de que seria próprio para o ho-
mem ou para a mulher- não pode ser tão impróprio para a mulher, 
desde que o famoso médico desportivo, Kernnes Cooper, que é meu 
amigo particular, disse-se, mas como, agora que o Pelé está levando 
o futebol para os Estados Unidos, a minha filha adolescente é grande 
jogadora, já aprendeu e tem a sua equipe de futebol no seu colégio. 
E ele médico desportivo especializado permite que ela jogue. 

De forma que esse já é um outro assunto, como eu queria dizer, 
mas desejaria mostrar que essa restrição reflete sobre o ing;:-esso da 
mulher, no esporte, porque ela não tem a quem imitar; mais do que 
isso, traduz muito - aquilo ·que minha companheira também disse 
-- o conceito se faz do que deveria ser um modelo de mulher. Então, 
um modelo de mulher é o daquela criatura frágil, submissa, muito 
humilde e dependente, incapaz de cuidar de si mesma e incapaz, 
inclusive, de se defender. Aliás essa limitação, aí, também se estende 
a lutas, e a mulher oficialmente está proibida de praticar o judô, a 
capoeira, de lutar caratê, enfim, atividades altamente úteis, no sen-
tido de uma aplicação eventual, para se defender, e sem prejuízo 
de sua saúde, de seu bem-estar físico. Pelo contrário, poderíamos 
perder horas, aqui, falando de quanto é até imprescindível e necessá-
rio à defesa, na sociedade, de que a mulher pratique esporte. Até 
mesmo para aquele fim que degenera - para o que a minha colega 
acabou de dizer - de sua missão máxima de ser mãe. Se não tem 
saúde, não tem músculos trabalhados, se não tem resistência física, 
ela jamais será uma boa mãe, será uma péssima reprodutora, nesse 
sentido físico inclusive. 
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Então, a mulher deve faze:: uporte, e talvez ela se torne mais 
independente, porque aprende, através do esporte, a lutar; ela tal-
vez desenvolva qualidades morais, que lhe sejam, necessárias na luta 
de ocupar o seu lugar na sociedade, mas ela jamais, através do es-
porte, perderá aquelas qualidades que nós, mulheres, também preza-
mos: as características de feminilidade. Pelo contrário, fazendo es-
porte ela se embeleza fisicamente, não com aquela beleza de miss 
que precisam de máscaras artificiais para se sobressaírem com seus 
dotes fisícos, mas aquela beleza natural, uma criatura saudável, que 
reflete na pele, na cor da sua saúde, na sua postura, o seu trabalho 
muscular. O trabalho muscular que ela faz jamais alcancará a in-
tensidade e a violência do esporte masculino, mesmo porque ela, 
fisicamente, seria incapaz disso; mas, ela pode alcançar os seus limi-
tes, dentro de um trabalho muscular, e com isso terá reflexo positivo 
sobre a sua beleza. Só para esclarecer foram feitas pesquisas do que 
deveria ser, por exemplo, o busto feminino. Tomou-se por modelo as 
e.sculturas clássicas e os conceitos dos escultores modernos, e se veri-
ficou que a mulher que pratica esporte fortalece de tal forma o seu 
busto que ele toma aquela posição clássica, no sentido de rigidez, de 
altura, de direção, uma série de detalhes. Então, isso é uma coisa 
curiosa. A mulher teria um tronco, um abdômem, dentro do conceito 
de beleza. Ela tem uma formação de pernas, dentro de um conceito 
de beleza. E daí vai. Então, a mulher não se e&teriliza, não perde as 
suas características femininas quando pratica esporte, pelo· contrá-
rio. 

Queria, agora, entrar num outro terreno ainda ligado ao esporte, 
que é o da educação física. Quero dizer que esporte é educação física 
e vice-versa, as duas coisas são sinônimas, ::tté certo ponto. Mas, é 
a educação física escolar aquela que cuida do trabalho físico sem a 
preocupação do campeonismo, e nesta área temos observações inte-
re-ssantes de onde a mulher ingressou profissionalmente, porque no 
ei;porte de competição a mulher ainda não é profissional. Ainda não 
temos modalidades esportivas que, abertamente, pelo menos, permi-
tam o profissionalismo, como é o caso do boxe e do futebol. De forma 
que, na educação física ela ingressou profissionalmente desde aquela 
primeira turma que se formou naqueles longínquos 1936, quando me 
formei. E levada, dentro desta carreira, tenha algumas experiências 
muito curiosas e, até, muito pitorescas. Vou contar algumas só para 
se ver como é realmente difícil a mulher se colocar em igualdade 
de condições, se impor dentro da profissão de educação física, no 
Brasil, que eu conheço, porque acredito que o resto do mundo não 
seja muito diferente. 

Mas, a minha primeira experiência foi logo no início quando a 
maior parte dos homens formados foi nomeada para a Capital e eu, 
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pobre mulher, fui nomeada para o interior. E, indo para essa cidade 
do interior, então, muito dominada pela direção religiosa, ali se ob-
servou aquela intrusa, aquele elemento novo que vinha com alguma 
coisa que não se compreendia, fazer ginástica com meninas de colé-
gio. Seria possível uma coisa dessas! E essa mulher ainda teve o 
atrevimento de exigir uma indumentária apropriada, isso é, bom-
bachas enormes, até abaixo dos joelhos. Mas, isso era de uma imora-
lidade que, no púlpito, foi dito que eu seria excomungada. Então é 
pitoresco, hoje, mas na época foi um início de introdução da educação 
física feminina. 

Mas, passaram-se os anos, e já como Conselheira do Conselho 
Nacional de Desportos- uma honra dada a uma única mulher, esta 
que vos fala - eu tive também experiências muito pitorescas. Even-
tualmente, o Conselho tinha que se pronunciar sobre penalidades da-
das a jogadores e querendo analisar súmulas dos diálogos havidos 
entre jogadores e juízes, que certamente não foram muito corteses, 
pediam que me ausentasse do recinto, para não participar disso. Mais 
tarde, tive a honra de ser nomeada - aliás diga-se de passagem, 
depois de muita relutância, pois este processo levou mais de um ano 
- tendo sido essa a primeira vez em que foi nomeada uma mulher 
como diretora de uma Escola de Educação Física da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. A reação foi um escândalo. Os homens 
não aceitaram a idéia, os atletas, de modo geral, e os professores, em 
particular, de serem dirigidos por uma mulher. Isso nunca havia 
acontecido e não deveria acontecer. Então, em protesto, quem podia 
se aposentou ou, então, pediu transferência para uma outra unidade 
e os que permaneceram se colocaram na posição de oposição, mas 
uma oposição que eu não gostaria de citar, aqui, de tão triste que foi. 

Isso foi uma pena, porque também foi simultaneamente que ocor-
reu, pela primeira vez, também, que um professor, de qualquer dos 
dois sexos, era nomeado diretor de uma Escola de Educação Física, 
até aí dominado sempre pelos médicos e, antes, pelos militares, na 
ocasião da fundação. 

Então, nunca havia um professor de educação física na direção 
da escola, e era uma grande conquista para a classe, não para o sexo, 
mas para a classe. Mas, o orgulho do machismo foi mais forte que o 
interessse da projeção da profissão, e a reação foi totalmente negativa. 
E essa reação continua até hoje. Na última lista sêxtupla, na qual 
se indicou um diretor, novamente, fizeram questão de não deixar 
incluir nenhum nome feminino para que não fossem eles expostos 
a esta coisa de serem dirigidos por mulher. 

Felizmente, esta mentalidade não é absoluta, e em níveis mais 
elevados, quer dizer, de reitoria e de ministério, posso dizer com 
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orgulho que não há esta diferenci:;. <ão. O Ministro Ney Braga, inclu-
sive, é nosso colega, professor de educação física, e é um grande ad-
mirador, também, da mulher no esporte. De forma que ele, positiva-
mente, não tem essas limitações, sei disso. 

Mas, estava contando isto tudo, aqui, só para mostrar que a 
mulher no esporte do mundo inteiro mas, em particular no esporte 
no Brasil, precisa ainda e muito se unir e unidas tomarem contactos 
com os homens mais esclarecidos para que se adotem medidas gerais, 
dentro do País, no sentido de que se permita o desenvolvimento do 
esporte feminino da educação física. E que se permita, então, atra-
vés desse sistema de trabalho, uma modificação da mentalização, da 
forma de se julgar, do conceito com referência ao esporte e a mulher, 
e que, provavelmente, depois, se refletirá também sobre o conceito 
geral do que deva ser o lugar da mulher, do que compete à mulher, na 
sociedade, para o bem do nosso País. 

Muito obrigada. (Muito bem! Palmas.) 
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A SRA. DULCE SALLES CUNHA BRAGA - Ex.mo Sr. Senador 
Gilvan Rocha, neste momento não presente, mas digníssimo Presi-
dente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, incumbida de 
examinar a situação da mulher nos diferentes setores de atividade e, 
particularmente, o prob:ema da discriminação; Ex.mo Sr. Senador 
Heitor Dias, que preside a presente rermião, ilustre representante 
da Bahia, cuja vida pública venho acompanhando com orgulho; o 
ex-Prefeito de Salvador, o ex-Deputado Estadual, ex-Deputado Fe-
deral, Secretário de Justiça e, agora, brilhante Senador; Ex.mos Srs. 
Membros desta Comissão, Srs. Senadores, Srs. Deputados, peço per-
missão para saudar, neste momento, o nosso representante do Go-
verno de São Paulo, Aniz Badra, assim como o ilustre Deputado Fe-
deral Adalberto Camargo; minhas Senhoras, meus Senhores, Srs. 
Jornalistas; e desejo, também, saudar as brilhantes companheiras 
que hoje falarão: e, finalmente, saudar essa brilhante Parlamentar, 
re'atora desta Comissão, que compõe. a Mesa dos nossos trabalhos, e 
que sempre nas minhas palestras, conferências e depoiméntos na 
Assembléia eu cito como modelo, Deputada Lygia Lessa Bastos: 

Meus sinceros agradecimentos ao ilustre paulista e jurista Otto 
Cyrilo Lehmann, Vice-Líder do Governo no Senado, para orgulho de 
São Paulo, por ter sugerido o nome desta Deputada para depor pe-
rante tão ilustre Comissão. Extensivos agradecimentos a todos aque-
les que. com sua anuência, me permitiram a honra e a oportunidade 
de apresentar um depoimento sobre assunto de tal relevância. 

Cabe-me, numa preliminar, comentar que o tema é bastante 
amplo e comporta inúmeros aspectos que devem ser apreciados se-
paradamente, tocando-me entã:l um ângulo que considero bastante 
útil à percepção dos senhores membros da Comissão, qual seja "A 
Mulher e sua Participação no Desenvolvimento". 

Estamos vendo chegar a esta nossa reunião, neste momento - e o 
cumprimentamos - o grande Senador Jarbas Passarinho. Hoje tere-
mos a satisfação de ouvir a palavra da esposa do nobre Senador, o 
que confirma a frase que sempre falamos, em todos os lugares, que 
ao lado do grande homem, há sempre uma grande mulher. 

Cumprimentamos V. Ex.a, Senador Jarbas Passarinho, por todos 
os trabalhos que vem realizando em prol deste nosso Brasil e nos 
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Ministérios que ocupou, para orgulho nosso, e pelo seu trabalho 
empolgante em favor da alfabetização brasileira. Queremos, por-
tanto, expressar nossos votos de felicidade na sua carreira, para 
que ela seja cada vez mais brilhante, porque sabemos, através dos 
pronunciamentos de sua esposa, que ambos trabalham em defesa 
das reivindicações femininas. 

1. Conceitos de progresso e desenvolvimento 

Entendem os estudiosos - que, só a partir do século XVIII, com 
o Iluminismo, uma revolução cultural de fundo social explodiu nas 
estruturas políticas da época, trazendo uma nova concepção e uma 
conseqüente valorização do homem, como indivíduo, governado pela 
razão que dita sua conduta, subordinada a leis naturais que visem à 
felicidade - para chegar ao progresso, grande descoberta da época, 
sendo que até o Século XVIII a Idade de Ouro estava no passado, no 
que se foi, no que se disse, no que se fez. 

Porém, a partir do Século XVIII, o homem vislumbrou o futuro, 
vendo-o à frente, no horizonte, perseguindo um ideal, pelas desco-
bertas científicas, pelas invenções, pelo aprimoramento da técnica 
que ensaiava os primeiros passos. Tudo gerou o otimismo e o estí-
mulo para as novas conquistas que se projetaram no Século XIX, 
invadindo-o maciçamente. 

Era o conceito de progresso, substituído mais tarde, no Século XX, 
pela noção de desenvolvimento, processo global com dimensão econô-
mica, social e política. 

O desenvolvimento econômico é o objeto de mensuração mais 
fácil de se sentir. O social é de percepção mais difícil. O político é 
de mensuração impossível ou de difícil verificação. Os três só se se-
param, para c1areza didática, porque são interdependentes e ligados 
entre si. 

O regime democrático, par nós adotado, corre o risco de sofrer 
tensões, se não houver coordenação e harmonia entre as três formas 
de desenvolvimento. 

O equilíbrio dos 3 desenvolvimentos é fundamental ao próprio de-
sem·olvimento e, também, à liberal democracia, para a qual dois 
valores contribuem decisivamente: a liberdade e a igualdade. 

Fiz um estudo sobre a presença da mulher no desenvolvimento 
histórico. Como o nosso tempo é limitado, para expor, e como já estão 
sendo tiradas cópias das considerações, modestas, que esta Deputada 
traz, vou, Sr. Presidente, vou apenas passar, em voil d'oiseaux, dei-
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xando para que, posteríormente, a Comissão possa estudar os concei-
tos apresentados, para não me alongar muito. 

Fizemos um estudo desde os primeiros tempos, mostrando, prin-
cipalmente, que até o Século XX a história não registra importância 
da mulher, mas a importância apenas de mulheres, vultos isolados 
que se projetaram através dos tempos. Estivemos estudando o con-
ceito da mulher, da mulher como coisa, como objeto, a mulher enca-
rada por diferentes momentos da história; salientamos a importância 
da Constituição norte-americana, baseada nos princípios de liberda-
de e igualdade, mas mostramos que nesta Constituição se presumia a 
igualdade dos direitos do homem, mas nela não era vista como inte-
grada a mulher; a sua influência nas Constituições das Repúblicas 
latino-americanas, e mostrando o papel de José Bonifácio, aqui, 
entre nós, na Independência, e a interpretação dada pelos juízes em 
relação à participação da mulher no processo político, mostrando 
que em 1927 foi o Maranhão o primeiro Estado brasileiro a reconhecer 
os direiws políticos da mulher, através do voto, e que em 1932 foi 
adotado o sufrágio feminino para todo o Brasil, o que constou expres-
samente na Constituição de 1934. Faço também, uma referência à 
Da. Carlota Pereira de Queiroz, médica e política, que tão relevantes 
papéis prestou na Revolução de 1932, e que foi eleita por São Paulo, 
merecendo, portanto, o respeiw de todas nós mulheres políticas, por-
que pela sua digna atuação é que se abriu as portas às outrae que se 
seguiram. Cito também, a Dra. Berta Lutz, a grande líder feminina, 
candidata pelo Distrito Federal e que na época ficou na suplência. 

Neste meu trabalho, re;;salto, também, o conceito moderno de de-
senvolvimento, que se compõe de três fatores integrados, o econômico, 
o social e o político, conforme já disse, e faço ainda uma análise da 
mulher brasileira no desenvolvimento econômico, com os dados que 
consegui obter, mostrando que, após a Grande Guerra de 1914 a 1918, 
t: que a mulher foi realmente arregimentada para o trabalho. Mostro 
que a legislação trabalhista, no Brasil, foi sempre muito avançada, em 
relação ao trabalhador em geral e a mulher em particular, fazendo 
assinalar que o Decreto n.0 5.452, da Consolidação das Leis do Tra-
balho, em seu artigo V, que determina que "a todo trabalho de igual 
valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo", colocou o 
Brasil à frente de quase todos os demais países, e somente no ano 
de 1975, na Inglaterra e nos Estados Unidos, é que as mulheres al-
cançaram idênticos benefícios. 

Estudo a participação da mulher neste setor, com os censos de 
1950, 1960 e 1970, mostrando - e isto através de depoimentos, cita-
çôe.3 de livros - pois temos anexos que depois serão distribuídos -
mostrando, repito, que a mulher vem ocupando, de maneira satisfa-
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tória, os mais variados cargos, por exemplo, no funcionalismo, cargos 
de carreira, desde os menores postos aos mais elevados - isso atra-
vés de estudos feitos pelo próprio DASP - mostrando que a mulher 
vem contribuindo, efetivamente, para o desenvolvimento econômico 
do País. 

No desenvolvimento social, aí é sem dúvida neste aspecto que a 
mulher representa um contingente muito maior do que o homem, 
porque este setor abrange as atividades educacionais e assistenciais. 
Não estou falando isto porque sou professora, do que me orgulho de 
ser, mas mostro o papel importantíssimo da professora, desde os 
tempos da humilde professorinha, mostrando, ainda, na atualidade, 
as injustiças salariais, as injustiças de vencimentos em relação à 
professora que, em certos rincões, não chega sequer a receber a me-
tade do salário mínimo, o que é uma verdadeira injustiça social; 
mostrando o seu papel extraordinário, ou seja, a escalada da mulher 
de Escola Normal para o secundário e depois superior. Isso vem con-
firmar que o papel da professora é de grande importância no nosso 
desenv'Olvimento, pois ela ensina a homens e a mulheres e está pre-
parando, talvez, no dia de hoje o próximo Presidente da República. 
Então, o papel da professora tem que ser dignificado, tem que ser 
elevado. 

E, na parte da assistência social, fator preponderante do desen-
volvimento, nós vemos a mulher ajudando arrancar o País do sub-
desenvolvimento, da miséria e da doença, e as grandes instituições 
nacionais de assistência social, em sua maioria, são dirigidas por mu-
lheres, em grande parte voluntárias, idealistas, que sentem no tra-
balho a realização de suas vidas. É, a esse respeito, diz aqui a minha 
ilustre colega, Prof. Dra. Hermínia Maria Fernandes Luna, que isso 
ocorre na sua grande totalidade. 

Quero prestar, neste momento, um preito de respeito a Dra. 
Hermínia, que é a Presidenta de uma federação de 70 instituições 
assistenciais, no Rio de Janeiro, que prestam, realmente, um grande 
valor, e que contribui, portanto, com seu trabalho, para confirmar 
mais ainda a noSS[t tese, da importância, do prestígio a ser dado a 
essas instituições assistenciais de voluntários. 

Passando rapidamente, agora, para o Tópico "A Mulher no De-
senvolvimento Político," tenho a dizer o seguinte: no setor político, 
representam as mulheres, no Brasil, quase 50% do eleitorado. Entre-
tanto, surpreendentemente, no exercício da política ou na sua inte-
gração na vida pública do País, a mulher ainda não foi motivada; 
ou ela mesma não reconheceu o seu direito e a sua obrigação de 
também participar do desenvolyimento político, ou não foi reconhe-
cido o seu valor pelo próprio contingente feminino (18 milhões de elei-
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toras), ou os homens não estão inb~ressados em assegurar a participa-
ção feminina nos quadms legislativos e executivos do País. 

Nas eleiçõ<o; de 15-11-74, para o Congresso Nacional foi eleita ape-
nas uma mulher, é verdade que uma grande mulher, que é a bri-
lhante Deputada Lyg·ia Lessa Bastos (palmas), digna relatora desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, a quem presto minha homena-
gem; por suas atitudes corajosas, dignas, valorosas, que merecem o 
respeito de mulheres e de homens, para as Assembléias Legislativas 
Estaduais apenas 12 Deputadas. 

No Estado de São Paulo, nas eleições municipais de 15-11-76, 
nos seus 571 municípios, não foi eleita sequer uma prefeita, apenas 5 
vice-prefeitas e 96 vereadoras, sendo uma para a Capital de São 
Paulo. 

A mulher já tem no Brasil, como disse, igualdade de direitos 
políticos, desde 1932 1 pelo direito de votar c ser votada), entretanto 
se for feita uma pesquisa entre as mulheres em geral sobre esses di-
reitos - e é um apelo que faço à imprensa presente para que a 
realize - constatar-se-ia que a maioria desconhece a igualdade 
desses direitos, pouco se interessando por eles. É essa a realidade. 
Como prova, mostro agora a este P:enário e d·eixo na relação dos do-
cumentos anexados a este depoimento, o Folhetim, da Folha de S. 
Paulo, do último domingo, dia 28 de agosto (Anexo Il, que reproduz 7 
perguntas feitas a universitários do 1.0 ano. 

Quanto à questão relativa à política, aliás, sei que isto interessa 
muito ao Senador Jarbas Passarinho, que tanto vem dialogando, e 
brilhantemente, com os estudantes, quanto a esta poder-se-ia per-
guntar: "O que entende por política?" E as jovens entrevistadas 
mostraram, pelas respostas, uma desinformação na matéria. 

Diz-se, por exemplo, que os homens não estão interessados em 
assegurar a participação feminina na formação dos diretórios polí-
ticos e, portanto, no seu ingresso à carreira pública, embora o elei-
torado feminino corresponda a 18 milhões de eleitoras. 

Diríamos nós que por sua culpa ou intenção - dos homens -
talvez mais por uma questão de comodismo, de hábitos e costumes 
de resolverem os problemas políticos sempre na ausência das mu-
lheres, porque lhes parece que a política não é assunto que lhes diga 
respeito às mulheres. 

Para o homem é natural que a mulher permaneça em casa, cui-
dando de outros afazeres ou fora do lar em campos que lhes pareça 
- aos homens - mais condizente com as atiYidades femininas, con-
sultando-os na hora de dar o voto e aceitando as suas sugestões. 
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Dizem também alguns homens que não fica bem à mulher entrar na 
política, porque política não é lugar para elas, talvez com intuito 
até louvável de preservá-Ias do meio político que, ao ver de muitos, 
não é um ambiente sadio. 

Sabemos que entre as fontes de lei, na Introdução ao Direito, 
estão os usos, costumes e tradições, que se sedimentam em normas 
legais. Todavia, em nosso País, percebemos que a lei está diante de 
nossos usos e costumes a partir da Lei Maior - a Constituição -
que atribui ao homem e à mulher os mesmos direitos. A grande 
maioria dos homens, pelos hábitos e costumes, se agrupam onde? Nas 
praças, nos bares e em outros pontos de concentração para discuti-
rem e debaterem assuntos vários, inclusive os políticos. Nessas rodas 
há mulheres? Não. Não há. A mulher, a esposa onde está? Está 
na igreja, na casa, cuidando dos filhos, preparando a comida que 
eles, os srs. homens, irão saborear. Os homens não identificam as 
mulheres com os problemas políticos, nem elas se identificam com 
os mesmos e isto se passa não só nos campos, mas nas pequenas e 
médias cidades, como também nos bairros das grandes concentrações 
humanas. O homem passa a ser qua.se um itinerante, .sempre fora de 
casa, seja jovem ou pai de família; a casa fica entregue à mulher. 
dona de casa, esposa, mãe, irmã ou filha e louvo a mulher dona de 
casa, mas estou exatamente com as palavras do Papa Pio XII, quando 
coloca como primeiro e grande apostolado da mulher o apostolado do 
amor e, em seguida, o apostolado da ação, e diz ele: "a mulher deve, 
também praticar", e não diz pode. E falo da mulher que trabalha ou 
não fora de casa. Quando o homem traz para casa, por exemplo, 
amigos para debaterem entre outros assuntos de política, a mulher 
continua também no seu papel de dona de casa, preparando refeições, 
o tracHconal cafezinho, sempre afastada do grupo ou conversando 
com as amigas, em outra roda, sobre problemas comuns do dia-a-dia, 
tão difíceis para a mãe de família. Alguns dos Srs. Parlamentares 
presentes conhecem as reuniões rotarianas e leonísticas e sabem, 
também, que nelas os homens ficam de um lado e as mulheres de 
outro, e elas ainda são chamadas de domadoras. Serão ? Assim a 
mulher não adquire gosto pela política, no bom sentido. Aqui não 
estamos falando de politicagem, que se faz, também costumeiramen-
te, mas da política com "p" maiúsculo, a política no sentido que já 
pregava Rui Barbosa. Porém, para aquelas mulheres que já se cons-
cientizaram de sua importância no desenvolvimento político, as pou-
cas que constituem exceções, creio que nenhuma tem do que se 
queixar em re:ação ao político homem, quer no Legislativo, quer nos 
diretórios; é o caso da Deputada Lygia Lessa Ba.stos, a quem foi 
confiada a tarefa de organizar e presidir o Diretório Nacional Femi-
nino da Aliança Reno;·adora Nacional; da Deputada Estadual Sandra 
Cavalcante, que liderou a sua bancada, e desta modesta Parlamen-
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tar que vos fala, que deseja dar o testemunho, como Vereadora à 
Câmara Municipal de São Paulo, durante dois mandatos; como Depu-
tada na Asembléia Legislativa do Estado de São Paulo, já no ter-
ceiro mandato. Jamais necessitei de exigir respeito e consideração 
aos meus colegas homens, sempre cavalheiros, sempre educados. Na 
Câmara Municipal de São Paulo fui eleita segunda Secretária da 
Mesa; na Assembléia Legislativa fui Presidente da Comissão de 
Educação; vice-Líder do Governo e da ARENA e, agora, 2.a-secretária 
da Mesa Diretora, sempre sem pleitear os cargos. Espontaneamente 
me foram eles atribuídos e em mim votaram os colegas. O mesmo 
ocorreu em relação ao Diretório Regional do meu Partido, a ARENA, 
para o qual me elegeram e, agora, para membro da Comissão Exe-
cutiva, no cargo de Tesoureiro, também sem reivindicação, esponta-
neamente. 

Quer dizer, então, que se os homens não se interessam ou não se 
interessaram em arregimentar as mulheres, para que possam con-
tribuir para o desenvolvimento político da Nação, diria eu que é 
porque eles não se aperceberam, ainda. do grande potencial político 
que representam as mulheres, e felizmente para nós, mulheres, não 
sabem ainda os homens como manipular e sensibilizar tal eleitorado. 
As mulheres também não se aperceberam, porque formam, sem disto 
ter consciência, um valiosíssimo contingente político marginalizado, 
esquecido, desativado, e para o qual falta apenas a mola propulsora 
de união. 

Nessa rápida síntese da evolução do desenvolvimento social, po-
lítico e econômico, eu quis mostrar, portanto, que há um desequilíbrio 
desconcertante, incompreensível, inadmissível, havendo pois uma dis-
torção, mesmo uma aberração, na participação da mulher neste pro-
cesso de desenvolvimento. 

Sr. Presidente, em seguida, estudo, no meu depoimento, no meu 
trabalho, as discriminações contra a mulher no processo de desenvol-
vimento. Falo primeiro nas teses, estudo e trabalho realizado nos 
diferentes setores da atividade humana, que nós não podemos ler 
porque o tempo urge. Mostramos que os índices do PNB atribuídos à 
mulher, no Brasil, ainda são muito modestos; falamos do mercado 
de trabalho; falamos do exagero de alguns sociólogos que atribuem 
para a mulher uma representação de 50% das atividades humanas, 
não nos esquecendo daquele princípio basilar que bem se aplica à 
tão desejada igualdade entre homem e mulher, que é o conceito de 
justiça. Qual é o conceito de Justiça? "Tratar desigualmente pessoas 
e coisas desiguais". Ora, homem e mulher são morfológicos e fisiolo-
gicamente diferentes, portanto, não podem ser tratados igualmente, 
o que não constitui, neste caso, uma discriminação para a mulher, 
quando as aptidões não lhes são adequadas. Estudo, assim, de modo 
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não muito aprofundado, porque, por exemplo, só toco na legislação 
civil, porque aqui estiveram grandes juristas tratando sobre o assun-
to; apenas faço uma recomendação, neste trabalho, aos srs. Mem-
bros, para que adotem os estudos da revisão do Estatuto Civil da Mu-
lher Casada, apresentado pela Dra. Ester Figueredo Ferraz, que 
foi quem, em 1962, tanto colaborou para a elaboração desse instituto 
jurídico, vitória da mulher em relação ao Código Civil. 

Falo, também, da discriminação da legislação trabalhista e da 
vida empresarial; mostro o homem, o legislador trabalhista, que tem 
tido sempre com a mulher um comportamento tutelar, ao encarar a 
mulher com parte fraca, e daí terem surgido numerosas leis que de 
tanto ajudar a mulher passaram hoje a ser verdadeiros ônus para a 
mulher, inoportunas. É o caso do trabalho noturno proibido às mu-
lheres; mostro o artigo publicado no dia 30 de agosto de 1977, no 
jornal O Estado de S. Paulo, com as declarações do Sr. Ministro do 
Trabalho, Arnaldo Prieto, de que serão eliminados da nova CLT as 
restrições do trabalho feminino, entre 22,00 e 5 horas; e já também 
mostro, aqui, o pronunciamento do Sindicato dos Trabalhadores do 
ABC, que são os Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo 
e São Caetano do Sul, no Estado de São Paulo, manifestando-se já 
contra essa propositura; prova do quê srs. Membros da Comissão? 
Prova da necessidade de mulheres também nas lideranças sindicais. 
Isto é também uma discriminação contra as mulheres. Mostro que 
quanto maior o nível de especialização, menor o índice de participação 
da mão-de-obra feminina, na empresa privada, maiores discrimina-
ções. Falo na Magistratura, mostrando que se na Magistratura, hoje, 
é- um fato corrente o seu acesso, ainda não há mulheres desembarga-
doras, ministros do Tribunal Superior, do Tribunal de Contas da 
União, não há jurista mulher nas Supremas Cortes da República. 
Falo da discriminação na vida política, das discriminações da vida 
pública. Em nosso País jamais se cogitou de uma mulher para Chefe 
de Estado, nem mesmo para Governadora, ao contrário de outras 
naçõe.s que souberam reconhecer méritos de mulheres para o exercício 
de cargos da mais alta responsabilidade, ~orno os casos conhecidos da 
índia, de Israel, do Ceilão. Nunca houve, entre nós, mulheres sendo 
Ministras de Estado, e ainda não as há, no Brasil, enquanto que em 
outros países é corrente a entrega às mulheres de algumas Pastas 
mais adequadas à direção feminina, como Educação, Assistência So-
cial, Saúde, especificamente, na França, o Ministério Especial para 
Assuntos de Mulheres. É fácil constatar, também, que não existiram 
figuras femininas nos altos escalões do Governo Federal e dos Go-
vernos Estaduais, salvo raríssimas exceções; como casos que cito, do 
passado, no Estado de São Paulo, da Dra. Ester de Figueredo Ferraz, 
a Professora Carolina Ribeiro, como Secretária de Educação, Suzana 
Franques, que aqui esteve depondo, e Leopoldina Saraiva, na Secre-

344 



taria do Bem-Estar Social da Municipalidade, e agora a Dra. Ana 
Cândida da Cunha Ferraz, como Procuradora-Geral do Estado de São 
Paulo. 

O SR. HEITOR DIAS - Na Bahia, também temos uma Secretária 
do Trabalho. 

A SRA. DULCE SALLES CUNHA BRAGA- Parabéns e aplausos à 
Bahia por terem lá S-ecretária de Trabalho, quando, no momento, no 
Estado de São Paulo, nós não temos mulher alguma ocupando qual-
quer Secretaria. No Rio de Janeiro temos duas: uma na Secretaria 
da Municipalidade e outra na do Estado, e no passado nós tivemos a 
Sandra Cavalcanti, como primeira Presidenta do Banco Nacional da 
Habitação, que demonstrou ser grande Presidenta, na ocasião. 

Quanto ao Poder J'udiciário não se constata a participação femi-
nina em qualquer dos Tribunais Superiores do País. Depois, há a 
discriminação nas ciênci~s. nas artes, nas letras. nas Universidades, e 
aí digo que, nesse campo a mim me parece - não há discriminação, 
agora contra a mulher. Por exemplo, a Universidade Brasi!eira, e 
isto foi citado pela Dra. Gilda Russomano, com portas abertas. E, 
nas atividades literárias e artísticas, a Academia Brasileira de Letras 
rompeu, neste momento, o último tabu, com a eleição da notável 
mulher, a escritora Raquel de Queiroz. E mostro que não ha11ve der-
rota do notável Pontes de Miranda, houve sim uma vitória da mu-
lher brasileira, sobre as últimas barreiras que cerceavam o seu in-
gresso. E o grande Pontes de Miranda, com seu talento, e por ser tão 
grande, pela repercussão dos acontecimentos, ajudou a mulher bra-
si~eira a vencer esse último obstáculo, talvez o maior, num dos seus 
campos de atividade. 

Mostro, também, nesse meu trabalho, as discriminações no exer-
cício das profissões liberais, no sentido da Previdência Social. No meu 
modo de entender, a maior dessas discriminações, na Previdência 
Social, é a que se relaciona com a aposentadoria da mulher. De fato, 
a Constituição Federal prevê a aposentadoria integral do homem aos 
35 anos e a da mulher aos 30; estou falando da aposentadoria pro-
porcional, que é dada, ao homem, 5 anos antes da integral, pela Lei 
Orgânica da Previdência Social, e que é negada - pasmem Srs. 
Congressistas - à mulher, por essa mesma lei orgânica, que omite a 
mesma possibilidade à mulher de se aposentar proporcionalmente 5 
anos antes. 

Considero essa omisão uma das mais graves discriminações para 
a mulher que trabalha. Apresentei moção nesse sentido, aprovada na 
Assembléia Legislativa, em 1970, aplaudida nos congressos de Porto 
Alegre e de Manaus; aliás, neste último congresso, em Manaus, tive-
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mos como Presidenta esta notável mulher que é a Deputada Lygia 
Lessa Bastos, incansável lutadora, no âmbito federal, por esta mesma 
causa. 

Apresento, também, no meu trabalho, vanas sugestões, na parte 
de generalidades, onde aponto a Declaração sobre a Eliminação da 
Discriminação Contra a Mulher, da ONU, que é um documento impor-
tantíssimo como, também, o Plano Mundial de Ação que foi determi-
nado, exatamente, pela conferência do Ano Internacional da Mulher. 
E menciono, também, algumas sugestões, uma delas que acho im-
portantíssima para o seu objetivo, Dra. Ermínia, como para o objetivo 
de todas aquelas que se dedicam à assistência social, que é o fortale-
cimento das entidades femininas Yoluntárias, através do entrosa-
mento efetivo com o Governo, a fim de que possam ser subvenciona-
das, mas eficazmente, para suprirem com eficiência certos serviços 
que o Governo sozinho não tem condições de realizar, tais como: 
criação de creche.s numerosas, melhoria da capacitação da mulher, da 
tecnologia rural, centros de educação pré-escolar, desenvolvimento de 
artesanato. 

Sobre esta última matéria, que acho importantíssima, acaba de 
se realizar aqui, em Brasília, um congresso de artesanato das in-
dústrias caseiras, a exemplo do que faz o Estado de Israel, neste mo-
mento. Como o Governo compreende que ele sozinho não pode preen-
cher todas essas carências, então ele faz o quê? Ele utiliza as asso-
ciações femininas voluntárias e patrocina essas associações, preen-
chendo todas as lacunas necessárias para todos os campos de 
discriminação da mulher. 

A seguir, falo do prestígio necessano a ser dado às donas-de-
casa; relembro a medida sugerida por Dercy Furtado, valorosa Depu-
tada do Rio Grande do Sul, em relação à aposentadoria; falo da valo-
rização - isso é um ponto muito importante - da classe das econo-
mistas domésticas, que aqui são completamente marginalizadas e que 
nos outros países prestam, além de outro& serviços, uma valiosa ajuda 
à higiene alimentar, ao orçamento do lar, sendo-lhes atribuído, tam-
bém, importante trabalho do controle dos preços dos gêneros alimen-
tícios de primeira necessidade, nos respectivos locais de suprimento. 
Falo, também, da pre>tação do serviço cívico e, finalmente, apresento 
uma conclusão, para enfaixar todas essas sugestões maravilhosas que 
têm sido apresentadas a esta Comissão, discussões que estão sendo 
c que serão apresentadas e, depois, discutidas pelos srs. Mem-
bros. Nessa minha conclusão, digo que considero que todas elas 
serão canalizadas a uma única, que considero importante, no meu 
modo de entender, para enfeixar globalmente todos os estudos Yáli-
dos, e todas as futuras conclusões destas Comissões, que visam, de 
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maneira p!'ecípua, ao exame da situação da mulher, em todos os se-
tores de atividade, como as discriminações da sociedade contra o sexo 
feminino, mas que, principalmente, penso eu, têm em vista propor 
a esta Comissão medidas objetivas e práticas, no sentido de resolver 
a problemática da mulher brasileira no contexto nacional. A idéia a 
que me refiro é a criação de um Ministério para assuntos da mulher. 

No meu modo de entender, Srs. Congressistas, a presença da 
mulher, como fator do desenvolvimento nacional justifica, plena-
mente, a existência de um órgão destinado a coordenar e a incen-
tivar as atividades da mulher brasileira dentro de um contexto 
básico para sua valorização, a exemplo do que se fez na França, com 
excelentes resultados. Neste sentido, elaborei uma Moção ao Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da !República - Moção de número 1.139 
de 1975, ainda em tramitação na Assembléia Legislativa de São Paulo 
- apelando a Sua Excelência no sentido de se constituir um grupo 
de trabalho, com vistas à criação de um Ministério especificamente 
destinado e dedicado a assuntos pertinentes à mulher. Tal grupo 
de trabalho procuraria conhecer pormenorizadamente a organização 
desse Ministério na França, agora sob a direção da Sr. Ministro 
Françoise Girot, procurando adaptar a realidade brasileira às expe-
riências válidas já em vigor naquele país, em que a mulher se sente 
prestigiada nas suas atividades. Desta forma, creio, poderiam ser 
equacionadas as discriminações contra a mulher, existentes no País, 
e pouco a pouco, através de medidas legais, seriam adotadas pro-
vidências de alcance social, político e econômico, capazes de garantir 
à mulher brasileira o trabalho e segurança indispensáveis ao seu 
desenvolvimento. 

Essa é a sugestão que peço vênia para recomendar a esta digna 
CPI. Convém relembrar que o Brasil é um País no qual vivem mais 
de 50 milhões de mulheres, cujos problemas, face às contingências 
do momento nacional, devem ser tratados com a necessária objeti-
vidade, com vistas à crescente importância do Estado brasileiro entre 
as nações chamadas em desenvolvimento. Só um organismo em 
nível de Ministério teria condições de planejar e executar reformas 
em nível nacional, capaz de elevar o PNB da mulher brasileira a 
índices internacionais das chamadas nações industrializadas. 
(Palmas.) 

E proponho para esse Ministério se Deus quizer, será formado 
através o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito, esse 
Ministério para Assuntos da Mulher, neste País de 50 milhões de 
mulheres proponho, repito, aproveitando esta oportunidade, que 
se lançe desde já uma candidata- pois sou daquelas que costumam 
lançar candidatos, espontaneamente - proponho, repito, o nome 
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dr. uma Ministra para esse Min;stério, alguém que tem tido atitudes 
corajosas, independentes, valorizando para nós, mulheres políticas, 
o papel da mulher na vida pública, mulher que já provou e que vem 
provando a sua capacidade, mulher que, como relatora desta Comis-
são, mais do que nenhuma outra das mulheres brasileiras estará a 
par dos problemas a serem resolvidos. Estou me referindo, é óbvio, 
à nobre Deputada Lygia Lessa Bastos. {Palmas.) 

Terminando, Sr. Presidente, quero frisar, o que seria desneces-
sário porque minhas palavras o dizem, que não sou feminista, embora 
defenda intransigentemente todos os direitos da mulher, mas não 
contra o homem, não da maneira como fazem as sufragistas, de 
uma maneira antagônica, mas ao lado do homem, como compa-
nheira, como amiga, como colaboradora. 

Cito o pronunciamento important~ssimo de Karen de Figueres, 
esposa do ex-Presidente da Costa Rica e que é Presidente do Comitê 
Latino-Americano em Defesa do:; Direitos Humanos dos Judeus na 
Rússia, quando mostra a importância do papel - e com dados 
est.atísticcs - da mulher no mPndo de hoje, e mostro que nos Esta-
dos Unidos Phillys Schlaffly, uma mulher de quem me orgulho de 
ser amiga, jornalista, escritora, comentarista da rede de Televisão 
CBS, mãe de seis filhos. Li ela lidera um movimento feminino, cha-
mado de "conservador", pelas feministas; e ela tem coragem de 
denunciar, hoje, naquele país os rumos esquerdizantes tomados, infe-
lizmente, pelo movimento feminista, em geral; teve a coragem de 
denunciar as feministas esquerdizantes, não todas, algumas, ela 
·aponta as que funcionaram no Ano Internacional da Mulher em 
.vários Estados americanos, pn..trocinando congressos. 

Então, a mesma coragem que teve essa mulher que é chamada lá, 
só porque não é feminista e não é agressivamente contra os homens, 
ó chamada lá, repito, por alguns grupos de "quadrada", como diz a 
nossa juventude, essa mesma coragem ela demonstrou ao escrever 
aquele alentado volume sobre Kissinger, denunciando a entente, de-
nunciando o perigo dos acordos norte-am-ericanos com os países da 
cortina de ferro. Isso é só para mostrar às chamadas feministas que 
aquelas chamadas conservadoras são mulheres de atitude, também 
de coragem, e as feministas que já julgavam vencedora aquela emenda 
à Constituição, para estabelecimento da igualdade total entre os sexos, 
apresentada em 1972, aprovada por 35 Estados - faltavam apenas 3 
- viram, coru essa liderança da nossa querida amiga Phillys liderando 
as donas-de-casa, já no ano passado, nove Estados norte-americanos 
já derrubaram essa emenda. Falo dessa liberdade total. Mostro isso 
- está aqui provado - numa revista que é independente, imparcial, 
a Revista Veja, de 17 de agosto, deste ano. 
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Cabe à mulher, Sr. Presidente. ['.Ssumir. E estou usando a palavra 
da sua filha, presente aqui, Senador Jarbas Passarinho, é moda 
jovem que fala, cabe à mulher assumir. E assim ela estará parti-
cipando, influenciando, solucionando, quando estará pondo em ação 
a sua potencialidade e a sua riqueza. 

O mundo de hoje está carente do quê? Está carente de amor, 
encarnado na realidade da vida. O mundo de hoje tem sido muito 
competitivo, numa competição não esportiva, mas competição de 
sobrevivência, que gera reações dos mais variados matizes. E é de 
pensadores do quilate de Arnold Toynbee e Theilhard de Chardin a 
afirmação de que, para dar frutos positivos à mutação que está em 
curso, a ordem da dominação terá que ser substituída pela ordem 
do amor, que cem o seu trabalho e participação, banidas as discri-
minações, barreiras que ainda se antepõem à plenitude de suas reali-
zações, voltem as mulheres, todas as mulheres, a colocar o amor no 
coração do mundo. 

Muito obrig::..do. (Muito bem! Palmas.) 
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HERMtNIA FARIA FERNANDES LIMA 





A SRA. HERMíNIA FARIA FERNANDES LIMA - Sr. Senador 
Gilvan Rocha, que não está presente, Sr. Presidente Heitor Dias, 
minha querida amiga Deputada Lygia Lessa Bastos, Srs. Senadores, 
Srs. Deputados e demais personalidades aqui presentes, queiram 
aceitar, inicialmente, meus cumprimentos. 

Mas, antes de dar início ao meu trabalho, quero congratular-me 
com a minha colega e amiga, não colega Deputada mas Professora 
Dulce Salles, pelo brilho de sua exposição e pela vivência dos pro-
blemas da mulher. Faço minhas as suas palavras - faria se pudesse 
- e com elas estou plenamente de acordo, principalmente nesse 
aspecto feminista, em que reivindicamos, realmente, os direitos da 
mulher, mas não naquele sentido de igualdade absoluta, e sim, como 
foi tão bem focalizado, aí, para que a mulher possa ter a igualdade 
a que faz jus. Seu trabalho é maravilhoso e, antes de qualquer coisa 
quero cumprimentá-la. 

A SRA. DULCE SALLES CUNHA BRAGA - Muito obrigada. E 
partindo de quem parte, recolho com muita satisfação suas palavras. 

A SRA. HERMíNIA FARIA FERNANDES LIMA- E vêm trazer 
um subsídio extraordinário, tenho certeza, à esta Comissão. 

Como Assistente Social e Professora da disciplina de Serviço Social 
da Faculdade de Serviço Social do Rio de Janeiro, desde 1946, talvez 
já tendo vivido metade da minha vida no trabalho social voluntário, 
em obras de filantropia; vou abordar temas inteiramente diferentes, 
sob o aspecto social, porque é aquele que vivo. Não vou trazer aqui 
problemas, baseados apenas em leituras ou em pesquisas, vou fazer 
aqueles de vivência diária, do dia-a-dia de há mais de trinta anos, 
com as dificuldades de vida das mulheres, principalmente, daquelas 
das classes menos favorecidas, hoje em dia. 

Sabemos todos que, hoje, a mulher tem necessidade de trabalhar 
para trazer sua contribuição ao lar, muitas vezes por iniciativa pró-
pria, para seu sustento. A mulher que trabalha e que tem familla 
tem um ônus pesadíssimo, qual seja o problema de onde colocar seus 
filhos enquanto trabalha. Então, defendo o problema da necessidade 
das creches, com o qual lido desde 1947, e até hoje não há nada, 
praticamente, governamental, de efetivo, de eficiente e de útil. As 
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entidades filantrópicas dispõem de poucas creches. Tive o cuidado, 
antes de vir, de perguntar aos Diretores da coordenação do Bem-
Estar Social do Estado e do Município, e o Diretor, Dr. Vitor Alves 
de Brito, me informou que creches, digamos tipo pupileiras, não 
temos, em todo Estado do Rio de Janeiro, mais que 22, particulares, 
e ao todo seriam 50; em todo o Estado do Rio de Janeiro hoje, após 
a fusão. Por parte do Governo, podemos contar a dedo, se existem 
são pouquíssimas, aquelas que eles chamam de laboratório, que seriam 
aquelas cheias de grandes preparos, grandes apuros, como expe-
riência, mas que de nada servem porque a utilidade é para um mínimo 
de pessoas. 

Mas, a mulher que trabalha tem um drama tremendo; quando 
ela é uma mulher de recursos, ou quando tem um salário alto - o 
que não é muito fácil, hoje em dia - ela encontra escolas parti-
culares, muito sofisticadas mas a altos preços, e tem condições de 
colocar seus filhos. Mas, a mulher, a mãe-solteira - cujo número 
cresce cada dia mais - assim como a mulher separada, que o marido 
abandona, ou abandonada pelo companheiro que tem que prover 
a sua manutenção e também a de seus filhos, essa mulher luta com 
uma dificuldade tremenda: trabalhar, criar o filho, educar, prover a 
sua subsistência, procurar local onde colocá-lo, é um drama e não 
se encontra. De forma que esse é um problema que trago e gostaria, 
depois, que fosse estudado a fundo. Temos também que pensar em 
esclarecer o conceito de creche, porque quando falamos em creche 
todos pensam, sempre, naquela creche para o lactente e até dois anos 
de idade. Isso não satisfaz a mulher que trabalha, porque o Estado 
só tem responsabilidade após a idade escolar; até o pré-e.scolar, a 
criança fica ao encargo dos pais, ou apenas da mãe quando se trata 
de mãe-solteira. O resultado é que causa aquele ônus tremendo. 

Então, classificamos como muitos o fazem: escola maternal, pré-
primário, jardim de infância, mas temos que pensar, também, nessas 
creches. Já agora o Governo começa a pensar no assunto e, acerca 
de seis me:es, mais ou menos, como lemos no jornal, o Ministério 
da Educação e Cultura - e isto cabe ao nosso ilustre Senador -
descobriu o pré-escolar. Ora, temos documentos que comprovam que, 
em 1947, já a nossa entidade cuidava do pré-escolar; logo, não foi 
descoberto o pré-escolar, a sua importância, a necessidade de se 
cuidar do pré-escolar. É importantíssimo que esse problema seja 
analisado, tanto que já agora o Governo está observando a neces-
sidade de as crianças de O a 6 anos também serem atendidas. Mas, 
não adianta dar esse atendimento, tanto nas creches como na escola 
primária, com horário parcelado, e nós nos batemos pelo horário 
integral. A mulher que trabalha, em geral, é rara aquela que trabalha 
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apenas em meío expediente, ela trabalha o dia tod'o. Então, o que 
adianta deixar uma criança de 8 às 11 ou de 8 ao melo-dia? Seria 
apenas o tempo de levar a criança e trazê-la, o que não resolve o 
problema. O importante é que seja em tempo integral. 

Fiz um trabalho, aqui, sobre este assunto, e como também não 
é muito curto estou procurando resumir para não tomar multo tempo 
dos Srs. e conseguir dar a impressão, a idéia exata do problema. 
Temos, então, que solicitar, quando a Comissão houver por bem 
estudar o assunto, que se cuide que essa parte seja atendida em 
horário integral; que se aborde esse problema dentro das necessi-
dades da mulher com filho em idade de zero a 6 anos. 

Aproveito o ensejo para chamar a atenção para o fato de que 
o Estado nada tem feito pelas creches, elas são raríssimas. Então, 
gostaria, Sr. Senador, antes que V. Ex.a se retirasse daqui, de chamar 
a atenção de V. Ex.a para isto, de que bem ao contrário, as poucas 
entidades particulares que devotadamente se dedicam a esse aten-
dimento o fazem com dificuldades. Antigamente, podíamos dizer que 
:se fazia isso por caridade, por altruísmo, por vontade de cooperar, mas, 
hoje, trabalhar em entidades de filantropia é sacrifício, tal a pressão 
governamental contra essas entidades. Acredito que não haverá, 
dentro de pouco tempo, quem tenha coragem de enfrentar o problema, 
pois são muitas as dificuldades criadas, tentando-se burocratizar de 
toda forma as entidades de filantropia, as suas dirigentes, que são 
pessoas voluntárias, de boa vontade. 

Estou aqui falando, também, como Presidenta da Federação de 
Instituições Beneficentes, que representam mais de 70 obras, dentre 
elas a APAE, a ABBR, a PROMATRE, a Casa de São Luiz para aVe-
lhice, o Preventório de Santa Clara, enfim, e todas nos reunimos, 
constantemente, com dramas de pagamento de pessoal, dramas de 
diversas dificuldades outras, tais como muitas, despesas com pape-
ladas, etc. Então, a tendência é quase no sentido de terminar esse 
atendimento. 

Pergunto eu: o que seria do Brasil se todas as entidades de filan-
tropia fechassem, de Norte a Sul, de um momento para outro? O que 
nós teríamos para atendimento das classes menos favorecidas? Seria 
o caos. 

Então, é importante que os Srs. parlamentares estudem e coope-
rem conosco, para o desenvolvimento do bem estar social, do apoio 
a essas entidades que estão trabalhando pela mulher, pela mãe neces-
sitada, pela mulher que tem que trabalhar e não tem onde deixar 
o seu filho, e quando ainda temos outro tipo de trabalho, como para 
os excepcionais, pois o grande drama, o grande problema do excepcio-
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nal cresce dia-a-dia. Nós que lidamos com crianças há mais de 30 
anos, estamos sentindo que a disritmia cerebral se acentua numa 
porcentagem pavorosa, assustadora, dia-a-dia. As neuroses se mani-
festam de uma forma tremenda, nas crianças, e que são reflexos, 
naturalmente, da vida de hoje, trepidante. Temos que pensar, na 
mãe que tem dificuldades de poder trabalhar para poder dar um 
auxílio à sua família, e porque, também, tem que cuidar do seu filho 
excepcional e não encontra meios, recursos. 

Posso assegurar, o que digo tendo em vista, como eu disse, a 
minha vivência; sinto-me constrangida, às vezes, com fatos como 
o que ocorreu há cerca de um mês, na minha entidade, quando uma 
mulher ajoelhou-se a meus pés, desesperada porque não tinha onde 
colocar suas crianças e precisava trabalhar. É evidente, que abri um 
precedente e atendi. Enfim, .são dramas diários. E esse problema 
gera outro, que é o do menor abandonado, que cada dia cresce, 
aumenta, e não são trazidas as soluções indicadas, as soluções neces-
sárias. Todo dia são criadas leis, movimentos; há, muitas vezes, a 
melhor boa vontade, pois se estabelecem portarias ou mesmo criam-se 
leis, não é preciso ter a vivência do problema, daquele drama. É pre-
ciso que se faça alguma coisa adaptável, realmente, às necessidades. 

Então, estamos abordando esse problema das dificuldades da 
mulher, e chamamos a atenção para a importância da creche para 
a criança, pois só o fato de a mãe saber que seu filho está dentro de 
uma entidade dessa é que consegue ter ela a tranqüilidade necessária 
para executar seu trabalho de forma mais serena, exatamente porque 
deixou seu filho bem cuidado, bem guardado. E mais: vemos que 
nessas entidades existem recreios infantis - creches ou pré-pri-
mário - e assim seu trabalho consiste em educar, assistir e recrear. 
Esse tríplice aspecto diz tudo. Educar: o que é educação, no seu 
sentido amplo, geral? Educar, de um modo geral, é educar para a 
vida, assistir é atender a criança na sua saúde, na sua formação, 
sentir através ele exames psicológicos e estudos, as suas dificuldades 
e as deficiências que possam apresentar. Assistir no aspecto de 
saúde, no aspecto de orientação, é a preparação pa'ra a escola. 
A criança que teve um bom início, até seis anos, vai para a escola 
com outra situação. E toda aquela criança que foi bem alimentada, 
desde os primeiros anos de vida, está preparada para ter uma 
vida futura melhor. Abordo a criança, porque é o cidadão de amanhã. 
Os Srs. legisladores têm que pensar, como todos nós, no futuro do 
País. Considero que todo esse drama, todo esse problema que vivemos, 
agora, é problema da nossa sociedade. Todos nós que temos uma 
parcela de responsabilidade, uma parcela de participação - e prin-
cipalmente os Srs. legisladores - uma responsabilidade grande com 
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a preparação do futuro do País, porque se continuarmos assim seremos 
uma geração de decadentes, físicos, mentais, morais, ainda pior do 
que hoje. E não é isso que nós esperamos do Brasil, nós devemos 
crescer, como estamos crescendo, mas crescer com equilíbrio .. 

Então, é um apelo que eu faço para que cuidem desse problema 
da infância, através da formação da criança desde pequena, com o 
apoio à mulher que trabalha, porque o desespero dessas mulheres, a 
angústia, a emoção, a ansiedade que elas apresentam, não pode deixar 
de influir na ocasião da gravidez. As vezes ela é mãe e está grávida, 
esperando outro filho, e esses problemas tendem a influir na gravi-
dez, fazendo com que essas crianças sofram as conseqüências, talvez 
mesmo venha daí a disritmia cerebral e outras neuroses, que tanto 
perturbam a infância de hoje, trazendo toda essa grande delinqüên-
cia juvenil. Há poucos dias, conversando com o juiz de menores do 
Rio de Janeiro, disse-me ele que é tremendo o que diariamente ele 
enfrenta com problemas constantes da juventude transviada, exata-
mente pela falta de orientação. 

Então, a creche tem essa importância, porque guarda a criança 
enquanto a mãe trabalha; guarda, orienta, cuida, trata e faz a recrea-
ção. Recrear hoje em dia é lazer, o que é importante para todos nós, 
principalmente para a criança. A mulher que trabalha tem que ter 
seu lazer, porque não se pode só pensar em trabalho, tem que ter 
aquelas horas de repouso, aquelas horas de descanso, principalmente 
sua criança. Uma infância bem vivida, uma infância de recreação, 
uma infância tranqüila, serena, onde a criança pos.sa ser criança, isto 
só pode formar um cidadão apto para enfrentar a vida. Mas isso não 
é possível com uma infância atribulada com problemas no lar, dici-
culdades, fome. Aliás, diariamente lidamos com o problema da fome, 
crianças que vêm famintas e eu as encaminho para uma entidade em 
Pati do Alferes; à.s vezes crianças com três ou quatro anos e que não 
têm peso maior que uma criança de ano e meio. Graças a Deus, entre-
tanto, mesmo com esses problemas, desde 1948, nunca morreu uma 
criança, ao contrário, a recuperação tem sido extraordinária. Mas, 
a fome é o grande mal da infância, os pais não têm como prover 
essas crianças; temos recebido crianças que só tomam água com açú-
car, até certa idade. 

Portanto, temos que pensar na merenda escolar, que é um meio, 
pois às vezes a pessoa que a recebe abre um pacote de trigo e dali 
voam aquelas borboletas; recebe-se um asco de fubá, e ele está 
cheio de caruncho. Quer dizer, não adianta muito. Não quero dizer 
com isso que todas as merendas escolares sejam um fracasso, mas 
existem muitos desses casos. Ao que parece, agora estão cuidando 
mais, estão melhorando. 

357 



Outro problema é quanto ao pessoal auxiliar. Não temos pes-
soal preparado. Há anos que lutamos com esse problema. Quando se 
trata de pessoal de nível universitário, pessoal de outro meio edu-
cacional, aí tudo é fácil. Mas, quando se cuida de setores de auxi-
liares observa-se que não há serventes auxiliares, não há preparo. 
Aliás, este é o grande mal do Brasil: a falta de preparo profissional. 
Empregos não faltam, existe bastante; o que falta é o saber traba-
lhar. Quando vem alguém solicitar um emprego, eu indago: o que é 
que você sabe fazer? Ele responde: qualquer coisa, o que a senhora 
me arranjar; qualquer coisa eu faço. Aí quem fica tremendo sou eu, 
porque já sei que ele não sabe fazer nada, porque quem tem profissão 
não tem problema. 

Então, seria um estudo também para formar. Existe, no Minis-
tério do Trabalho, um setor que se chama PIPMO, Programa Inten-
sivo de Preparação de Mão-de-Obra. Mas, já t.ive a experiência, por-
que fizemos, recentemente, um curso para auxiliares de recreação. 
Mas, é tão burocrático, tão complicado, tão difícil que é quase inexe-
qüível. De forma que, para preparar a mão-de-obra, para essa gente 
carente, necessitada, que precisa trabalhar e que não sabe fazer nada, 
que temos que preparar, e a quem não se pode entregar crianças, por 
não ter condições de delas cuidar. Entretanto, com esse curso que 
estamos conseguindo realizar, a duras penas, estamos preparando 
cerca de 20 auxiliares. Então, foi produtivo, foi satisfatório, e o be-
nefício foi extraordinário; essas pessoas tinham apenas o curso pri-
mário e diziam querer fazer o ginasial, mas eu disse que não havia 
condições de se conseguir o ginasial nessa época, em dezembro, época 
de férias. Mas, conseguimos e o resultado, foi altamente satisfató-
rio. Então, poderia, aperfeiçoado esse trabalho, com menos burocra-
cia, com menos dificuldades; ele era feito talvez do Ministério da 
Educação e, ultimamente - parece-me - passou para o Ministério 
do Trabalho. Mas, embora seja grande e difícil de ser executado. 

Existem, também, vários tipos de creches distritais, comunitá-
rias, creches-lares, porque hoje em dia. parece que descobriram a 
creche. E tivemos, há pouco tempo, um grupo de sociólogos, psicólo-
gos, advogados, médicos, assistentes sociais, na PUC, interessados em 
fazer uma pesquisa sobre creches, no Rio de Janeiro, e um dos 
seminários foi feito com o meu grupo de trabalho. Chegamos então, 
a diversas conclusões sobre o que existe e o que é necessário, real-
mente. 

Mas, eu queria chamar a atenção dos Srs. para outro ponto. 
Tenho escrito - e depois vou dar aos Srs., para não tornar longo 
o assunto - sobre o que existe na legislação trabalhista brasileira, 
a respeito de empresas que contam, em seus quadros, com mais de 

358 



30 mulheres, e para àquelas que contam com mais de 16 anos de ser-
viço, essas empresas são obrigadas a manter creches. 

Esse dispositivo de lei é regulado por uma portaria do antigo 
Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, art. 
389, §§ 1.0 e 2.0 , que determina que a creche deve ter determinadas 
condições. Mas, ao que tudo indica, essa lei não está sendo cumprida, 
ou está havendo burla. Temos, na nossa federação, recebido várias 
denúncias de desvios, de não cumprimento da lei, mas nada concreto, 
com dados para que cu pudesse trazer aos Srs. para investigar, por-
que quem fala não tem coragem de trazer o dado concreto. E como 
não se tem uma prova não se pode argumentar. Mas, sabemos que 
não cumprem o dispositivo. Eu mesmo, investigando, apurei que mui-
tas mães que trabalham não querem deixar seus filhos - em pou-
quíssimas empresas que têm creches - pela distância. Porque a 
mãe mora, às vezes, num subúrbio distante e vai trabalhar com o 
filho no braço. Ora, pegar trem, pendurada, ônibus, aguardar horas 
numa fila com uma criança para vir e voltar é um sacrifício para 
um adulto, então podemos imaginar o que será isto para a criança. 
Nós, quando temos tido crianças que vêm de locais distantes, pelo 
serviço médico sentimos que a carência da criança é imediata: perda 
ele peso, a criança fica em condições precaríssimas. Mas, temos uma 
retaguarda. Desde que comecei a trabalhar na Praia do Pinto ne.ssc 
assunto, isto em 1947, senti que havia necessidade de uma retaguarda, 
e no maravilhoso clima de Pati de Alferes, que é o terceiro do mundo 
e primeiro do Brasil, criamos um serviço para esse tipo de crianças 
carentes, crianças filhas de tuberculosos. 

A esse respeito, nossa conduta é a seguinte: imediatamente con-
versamos com os pais e, quando eles concordam, mandamos a criança 
para lá, para uma espécie de preventório, para sua recuperação. É 
essa a maior satisfação da minha vida, ver que nestes quase trinta 
anos de Pati de Alfares já salvamos centenas de crianças de doen-
ças tremendas. Mas, essas crianças têm um prejuízo enorme em 
vir e voltar todo dia. A creche só é útil quando próxima à residência 
da mãe e não próxima ao local de trabalho, porque essa movimenta-
ção contínua prejudica a criança. 

Então, há essa questão de convênios da empresa com as entida-
des. Mas, nesses convênios há burla e não se tem como comprovar. 
Só uma comissão daqui da Cârnara ou do Senado poderia averiguar. 

Aqui termino o trabalho com uma pequena sugestão, não muito 
direta: esperamos que a CPI, em tão boa hora criada, por iniciativa 
do ilustre Senador Nelson Carneiro - porque me parece que foi su-
gestão dele - que tem como Relatora a Deputada Lygia Lessa Bastos, 
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que mais que Deputada é admirada e estimada por todas as mulhe-
res, então, repito, esperamos que esta CP! chegue a conclusões obje-
tivas ao estudar os problemas de deficiências de apoio à mulher, e 
encontre uma solução para indicar os meios, a fim de se sanar o 
sofrimento de tantas mulheres que vivem em estado de angústia, 
porque necessitam trabalhar e não têm com quem e onde deixar 
seus filhos. 

Aqui, eu pergunto: gostaríamos de saber o que têm feito os 
poderes públicos neste sentido. Acho que quase nada. Bem como, 
se tem tido resultados positivos a lei que determina deverem as em-
presas, que têm mais de 30 mulheres contratadas, instalar uma cre-
che ou estabelecer convênios com entidades para esse fim destinadas. 
Este assunto eu gostaria que fosse bem estudado, porque creches 
bem organizadas, em outros países do mundo, têm dado um resultado 
extraordinário, porque cada dia mais se impõe a necessidade do tra-
balho da mulher. De forma que é importante que se cuide desse as-
sunto. 

Não sei se abordei todos os pontos, mas creio que os principais 
foram abordados, e fica aqui para a Comissão uma cópia. Agora, 
permito-me abordar outro assunto, que me parece de suma importân-
cia, que eu havia preparado a sua explanação, que me parece não ser 
tão compreensiva quanto a leitura. 

Proposição: Elaboração de uma lei instituindo serviço cívico obri-
gatório para as mulheres, equiparado ao serviço militar. Seria a par-
ticipação da mulher, cumprindo um dever cívico, contribuindo para 
o desenvolvimento e o engrandecimento do País. 

Justificativa: A juventude traz em si um imenso potencial de 
possibilidades e ânsia de realizações que nem sempre é bem aprovei-
tada. Temos certeza de que se os Srs. tivessem contacto com os pro-
blemas sociais e vissem de perto os grandes dramas que afetam a 
humanidade, envolvendo às vezes famílias inteiras, não ficariam 
indiferentes. Nas diversas calamidades públicas, que há alguns anos 
abalou a comunidade - e me refiro à nossa Guanabara - em vir-
tude das chuvas e enchentes, foi surpreendente a ação dos jovens, 
participando com toda a energia e entusiasmo da mocidarie. Muitos 
se movimentaram trazendo ajuda e acorrendo a todos os cantos, aten-
dendo aos apelos feitos, esquecendo seus folguedos e irreverências, 
características da idade, para só pensar em :;ervir c ajudar ao pró-
ximo. da melhor maneira. Entretanto, de forma desorganizada, sem 
preparo e orientação. Acreditamos que se fosse incluída, no currículo 
ginasial ou cientifico, uma disciplina referente à promoção do bem-
estar social, com a participação direta das jovens, através de está-
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gios em hospitais, escolas, creches, ambulatórios, centros de puericul-
tura, obras sociais em geral, teríamos uma nova força revigorante 
para o trabalho social, que resultaria em grandes benefícios para o 
País, pois que se tornariam cidadãos conscientes de seus deveres 
e obrigações, através dos ensinamentos e experiências adquiridos, 
o que, fem dúvida, influenciaria favoravelmente para a formação de 
futuras mães de família, responsáveis e capazes de influir, de forma 
positiva, para a educação das futuras gerações. Quantas jovens per-
dem seu tempo em futilidades pela falta de compreensão e conhe-
cimento dos graves problemas que afetam o Brasil! Como exemplo 
citamos o Projeto Rondon, que tantos benefícios tem trazido à nossa 
juventude. Quando retornam, vêm com outra mentalidade, dispos-
to::; a servir, deoej ando ser úteis. Como professora universitária, tive 
oportunidade de receber vários jovens que voltaram do Projeto Ron-
don. Vinham com outra mentalidade. Conheciam o Brasil, os seus 
dramas, os seus problemas. Efetuava-se uma transformação extra-
ordinária. Mesmo quando vão fazer o curso de Serviço Social elas en-
tram com uma idéia completamente diferente. Quando chegam na 
terceira série, quando t:)rminam, têm uma mentalidade diferente, 
uma vontade de servir. 

Por isso que nos lembramos neste sentido. Assim como o serviço 
militar aperfeiçoa o caráter do indivíduo, influindo favoravelmente 
na formação do cidadão, desenvolvendo não somente o espí:rito cívi-
co-patriótico mas, também, habilitando-o para profissões e atividades 
úteis para a comunidade, a mulher, com sua participação em pro-
gramas de bem-estar social, muito teria a lucrar, seja qual for o seu 
meio social ou cultural. 

Sugestões: que seja incluído no currículo ginasial ou científico, 
como condição para obtenção do respectivo diploma, para a mulher, 
um capítulo referente ao desenvolvimento do bem-estar social. 

Não há nada que se misture com aquilo que é um tabu, desde que 
foi criada a primeira idéia, da nossa grande amiga Carlota Pereira 
de Queiroz, nossa primeira Deputada, mulher ilustre e extraordiná-
ria, que sempre me contou que na Constituinte de 34 ela já tentara 
fazer alguma coisa nesse sentido, mas que havia sido combatida ter-
rivelmente. Vários Deputados têm tentado. Conheço dois projetos do 
Deputado Hina Ribeiro nesse sentido. Mas, toda vez que se fala nesse 
assunto há uma reação tremenda por parte dos Srs. Deputados c 
Senadores, como também por parte das mulheres. É porque há uma 
confusão com o serviço militar, quando não é. É um serviço cívico. 
A mulher que for para um hospital, para uma creche, para um centro 
de puericultura, não vamos pensar nesta mulher como sendo de um 
meio social elevado, temos que pensar neste Brasil, onde quase n:ío 
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há médicos, onde não há enfermeiras, onde não há assistentes sociais. 
Então, essas moças que fazem pelo menos o ginásio - acho muito 
indicado que seja no ginásio - elas aprendem nem que seja os pri-
meiros socorros, aprendem a lidar com crianças em centros de pueri-
cultura, aprendem noções gerais de diversos 3.tendimentos a doentes; 
enfim, elas começam a formar a sua mentalidade e já trazem para 
sua comunidade algum apoio, algum auxílio; já vão para aquelas 
santas casas, aquelas entidades, onde existem, fazer estágios. Já será, 
assim, um contingente de cooperação para aquela organização e para 
o meio social. Isto no Brasil inteiro, naquelas classes menos favore-
cidas, trará, tenho certeza, um benefício grande. Não é um serviço 
milt8.r, repito, é um serviço cívico. 

E aqui prossigo, para terminar: Devem constar de ensinamento, 
aulas ou palestras para formação da mentalidade de ser útil e de 
prestar serviços, desenvolvendo o espírito de comunidade, bem como 
um determinado número de horas de estágios em organizações assis-
tenciais, a fim de que adquiram esperiência. Temos, portanto, que 
tirar a idéia de serviço militar como o do homem. porque isso também 
apavora as mulheres. 

Penso que, como pleiteamos igualdades de direito, igualdade de 
oportunidades deve caber, também, à mulher, igualdade de deveres. 
Então, dever cívico e não dever militar, é evidente. Mas, em tempo 
de guerra a mulher terá que ir. Prestei serviços, durante a guerra, e 
me orgulho de ter minha carreira de reserva registrada no Ministério 
da Guerra. E foi para minha vida, aquele curso que fiz, como se fosse 
uma cortina que tivesse sido aberta, desde 1939, e foi daí que comecei 
a preocupar-me com a guerra e fiz o curso de samaritana, na Cruz 
Vermelha, com outras grandes mulheres, inclusive a senhora do 
Marechal Magesk, que hoje é minha colega e que tem grande entu-
siasmo; a Zoé Chagas Freitas, senhora do Deputado Chagas Freitas, 
que também foi minha companheira, e tantas outras. Nós nos reu-
nimos quase que todos os anos e sentimos que aquilo foi o ponto de 
partida para as nossas atividades sociais, aquela atuação nossa como 
preparação para a guerra. Então, dali partimos para esse trabalho, e 
costumo dizer que caí num despenhadeiro, de onde não mais posso 
sair. 

Então, é normal para a mulher que ela se prepare, socialmente, 
para enfrentar os problemas que, a cada dia, são maiores. 

Era isto que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

362 



RUTH PASSARINHO 



j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 

j 
j 

j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 

j 
j 

I 
j 



A SRA. RUTH PASSARINHO - Minhas Senhoras, meus Senho-
res, caro Senador Heitor Dias, que ora preside esta Comissão, querida 
Deputada Lygia Lessa Bastos, que acho que a cada dia que passa 
ela se surpreende de ver o quanto é querida e admirada por todas as 
mulheres deste Brasil. 

Aprendi bastante, nestes poucos momentos que passamos aqui, 
só tenho a me congratular com todos, como expressar a felicidade 
de rever a cara Deputada que, aqui, está representando São Paulo, 
Dulce Braga, conhecer dona Hermínia, enfim, estar aqui para trazer, 
também, o meu despretensioso depoimento a esta Comissão. 

Socialmente, no Brasil, destacamos três grupos de mulheres, de 
acordo com as suas vivências, capacitações e rendas familiares. No 
primeiro grupo, temos as mulheres de nível educacional baixo, semi-
analfabetas ou mesmo analfabetas; no segundo grupo, mulheres de 
nível de escolaridade entre os do I, Il e III Graus que seriam: o pri-
mário, o curso médio e o curso superior; já um nível educacional sa-
tisfatório, tendo em sua maioria mulheres enquadradas no II e III 
Graus. No terceiro grupo, temos mulheres C:·e alto gabarito cultural e, 
lado a lado, com elas, mulheres de escolaridade muitas vezes desco-
nhecidas, como por exemplo mulheres que simplesmente herdaram 
dos maridos suas empresas, indústrias ou ramos de comércio flores-
centes, sem que estivessem profissionalmente capacitadas nesses ra-
mos, mas que souberam suprir suas próprias faltas, contratando pes-
soas especializadas para com elas dirigirem seus negócios. 

Quanto ao nível profissional, o primeiro grupo é nulo ou super-
precário, pois as pessoas ainda não tiveram oportunidade de se 
profissionalizarem condignamente. Temos as diaristas fabris, lojis-
tas, empregadas domésticas, faxineiras, candidatas a manicure, digo 
candidatas porque elas ainda não descobriram o SESI, o SESC, onde 
elas pudessem tirar o seu curso. 

No segundo grupo, o nível profissional é bom, embora em muitos 
casos deixando muito a desejar; poderiam estas mulheres, natural-
mente, melhorarem muito os seus conhecimentos. Quase todas elas 
têm diploma de datilografia e, em sua maioria, a verdade é que elas 
apenas datilografam: poderiam, com um pouco de sacrifício, estudar 
mais, tornando-se por exemplo secretárias bilingües, fazendo cursos 
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de extensão, para que com isso ascendessem a melhores cargos no 
funcionalismo público ou nas empresas privadas. 

No terceiro grupo, temos grandes mulheres especializadas em 
profissões lib9rais, nas Letras, nas Artes, em pesquisas, como empre-
sárias e como industriais. 

No nível econômico, no primeiro grupo, as mulheres se mantêm 
com uma renda baixíssima e, quando muito, estourando nos limites do 
salário mínimo. Neste grupo surgem tristes casos sociais de mulheres 
que são convocadas ao serviço, por exemplo, apenas em épocas de 
safras, por este Brasil afora, send-o em seguida despedidas, afastadas 
dos emprego.s como se afastam os problemas que incomodam. 

No segundo grupo, o nível econômico exige a sua participação, na 
maioria dos lares brasileiros, a fim de que com os seus salários, soma-
dos aos dos maridos ou companheiros, equilibrem as despesas fami-
liares; a renda de um complementa a do outro para a satisfação das 
necessidades de ambos. 

No terceiro grupo, o nível econômico oferece uma realização total, 
uma tranqüilidade, uma oportunidade de dividir, embora muitas vezes 
isso não seja nada usual. 

No nível das aspirações, o primeiro grupo é composto de mulheres 
que pouco ou nada ambicionam, porque elas nada têm a perder ou 
ganhar, tal o seu estado de pobreza, envergonhadas. 

O que as mulheres realmente desejam, nesse grupo, é uma opor-
tunidade para trabalhar com a certeza do que já foi dito e repetido, 
aqui, tantas vezes, nesta Comissão, de deixarem amparados, nas ho-
ras dos seus trabalhos, os seus filhos pequenos. Acontece que elas 
não aspiram o que reza o art. 397, § 1.0 , da Consolidação das Leis do 
Trabalho, que !ala exatamente no que se referiu a Professora Her-
mínia Faria, na criação de creches nos locais de trabalho, e que a 
DeputD.da também mencionou, quando existem mais de 30 mulhe-
res, etc. 

Pergunta-se: por quê? Exatamente, como repetiu a Profe\SSOra 
Hermínia, porque lhes é penoso levar o bebê no colo, com sacolas, no 
vaivem dos transportes coletivos, vencendo distâncias, preocupadas 
que os seus filhos levem uma cotovelada, mesmo que não seja propo-
sital. Muito melhor seria se o art. 397 tivesse meios para realmente 
atender à realidade brasileira. 

Seria injusto de minha parte se eu não desse, aqui, o meu teste-
munho do cumprimento da lei por parte de inúmeras indústrias es-
palhadas pelo Brasil. Permitam-me citar somente uma, de passagem, 
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que é a Companhia de Aniagem e Tecelagem da Amazônia, em Belém 
do Pará, minha terra, que tem aliás um serviço social exemplar. 

Quando Jarbas era Ministro do Trabalho, tive oportunidade de 
visitar inúmeras creches e lactários, sem avisar da minha visita. 

Tive a honra de ser acompanhada, no Rio de Janeiro, por exem-
plo, pelas Dras. Talita Tuddor e Mariana, que são Médicas do Tra-
balho. Mu·:heres abnegadas que honram as suas destinações. Surpre-
endeu-me verificar, mais de uma vez, que várias creches não che-
gavam a funcionar, porque os bebês ali não compareciam. Por quê? 
Porque as mães não levavam as crianças para lá, porque preferiam, 
realmente, pagar um pouco daquilo que elas recebiam e deixar os 
bebês com os vizinhos. 

Assim, como se vê as coisas não são fáceis. No caso das faxinei-
ras e empregadas domésticas, por exemplo, raríssimas são as famí-
lias que as aceitam com filhos; por melhor que elas sejam e por mais 
sensíveis que sejam as patroas, o máximo que acontece é que essas 
patroas solicitem uma vaga para essas crianças, nas casas dos Peque-
nos Polegares, existentes no Brasil. Entretanto, isso é um direito de 
cada um; cada um é dono da sua própria casa e da sua própria von-
tade. 

No segundo grupo, as aspirações ·da mulher são em nível de sub-
sistência familiar, no desejo de se tornarem rea!izadas culturalmente, 
num desejo de aprimoramento profissional, ambição muito justa, 
construtiva que, conseqüentemente, lhes trará uma melhoria sala-
rial, per merecimento, ao lado do enriquecimento dos seus currículos. 

No terceiro grupo, as mulheres já têm aspirações mais altas, são 
mais poderosas economicamente; possuem maiores tatos; já aspiram 
posições políticas de âmbito social, se projetam naturalmente e, mui-
tas vezes, acreditam em suas próprias lideranças inatas ou não. 

Essas as realidades que v-imos e sentimos muito de perto. Inega-
velmente, nossas leis trabalhistas são altamente protetoras no serviço 
da mulher e do menor. Nossos legisladores, através do nosso Código 
Civil, mostram claramente o desejo de preservarem, sobretudo, o bem-
estar da família, núcleo de sustentação da sociedade. 

Os tempos passam e, naturalmente, que hoje sentimos resqmcws 
discriminatórios, ainda, quanto à posição da mulher, sem que entre-
tanto estes resquícios sejam suficientemente fortes para impedir a 
ascensão social da mulher no meio em que vivemos. 

A esta Comissão, muito lúcida, de ilustres personalidades, cabe 
estudar, meditar sobretudo sobre aquilo que aqui foi dito, repetido, 
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umas vezes com maior veemência, outras vezes com um pouco de 
exagero, mas quase sempre plenas de realidade e de sinceridade na-
quilo que foi transmitido. 

Somos um País em desenvolvimento, graças a Deus, e natural-
mente temos que enfrentar estas transições difíceis e naturais, ao 
lado desse crescimento. Muito já foi feito e muito mais há que se 
fazer. É bom que se lute, que se levante os problemas sociais, que se 
fale em direitos humanos, como é moda agora, mas é melhor ainda, 
muito melhor, que todos nós nos conscientizemos de que criticar é 
muito fácil. 

Ao trazer a esta Comissão, problemas, seria interessante também 
trazer sugestões viáveis para solucioná-los, como muitos também 
têm feito, ao trazerem seus depoimentos. 

Uma grande conquista foi oferecida a homens e mulheres, há 
pouco tempo pelo nos.~o Presidente Ernesto Geisel, ampliando o li-
mite d-a idade máxima para inscrição em concurso público, destinado 
ao ingresso a empregos e cargo.s de Serviço Público Federal, através 
da Lei n.0 6.334, de 31 de maio de 1976. A idade máxima foi fixada, 
então, para 50 anos, excetuando integrantes de grupos da Polícia 
Federal, diplomacia, tributação, arrecadação e fiscalização. 

Quantas mulheres nesta faixa etária de 40 a 50 anos, se surpreen-
diam, de repente, abandonadas por seus companheiros, cheias de 
filhos, muitas vezes sem ajud-a de outros familiares e com a respon-
sabilidade muito árdua de, sozinhas, v-irem a ser o que a lei dava ao 
homem, a cabeça do casal. Essas mulheres passaram a ser, então, o 
pai e a mãe de seus filhos. Com esta abertura, evidentemente, a que 
estiver capacitada será um exemp~o vivo para a comunidade a que 
pertence, merecendo de todos nós o respeito que lhe é devido. 

Nossas leis não vedam a entrada de mulheres na vida política na-
cional; muita gente desconhece as nossas leis, porque não tem sequer 
aquele espírito público de ler e de saber aquilo que lhe é direito, 
aquilo que lhe é devido; e como pedir ou requerer aquilo que pode 
usufruir de bem-estar social. 

Certamente, é um fenômeno que ocorre e estas mulheres, em 
verdade, não estão bastante motivadas para estas funções políticas, 
públicas. Seria uma falta de conscientização para o sacrifício de 
não ter mais o conforto da vida própria? Seria um excesso de timidez? 
Seria uma falta de coragem para assumir uma atitude de posiciona-
mento claro, aberto? Pod-eria ser qualquer uma dessas suposições. Mas 
também poderia ser pelo simples fato de que a sua atitude de mu-
lher política não viesse a agradar o marido ou mesmo a própria 
família. 
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Exemplos de mulheres em cargos políticos temos poucos, mas 
bastante brilhantes; mulheres de grande valor e dignidade. Permita-
me a Deputada Dulce Cunha Braga, receber esta minha homenagem, 
a Senhora que tão bem representa São Paulo. Temos a Deputada 
Dercy Furtado, do Rio Grande do Sul, uma mulher muito bem casada, 
que também sempre se preocupa com os problemas sociais e que, há 
poucos, também aqui esteve nesta CP!. A Deputada Sandra Caval-
canti, d-o Rio de Janeiro, mulher brilhante, de inteligência lúcida e 
que muito tem trabalhado em favor da comunidade. A nossa querida 
Lygia Lessa Bastos, a quem há pouco eu dizia aqui, baixinho, que ela 
não sabe o quanto ela é querida e admirada pelas mulheres deste 
Brasil inteiro. 

Então, são exemplos que ficam para estimular; é um chamamen-
to para que outras mulheres despertem e venham, também, procurar 
os partidos políticos, através dos quais elas podem e devem ingressar 
na vida política nacional. 

Gostaria, também - já para concluir - de sugerir sobretudo, 
através da imprensa falada, o sentido simpático d-o mutirão, primei-
ramente, de pesquisadores, levando motivação a todos os bairros, ci-
dades, capitais, estados da União, no sentido da educação basilar. 

Primeiro: para que as pessoas tivessem as suas certidões de 
nascimento corretas. Tantos casos encontramos, dia a dia, de· pessoas 
adultas, ilustres ou não, que nem sequer têm a sua certidão d-e nasci-
mento. Multas têm certidões rasuradas que, perante a lei, não fazem 
fé, não têm valor, para que essas pessoas pudessem se valorizar como 
pe>ssoa humana para que essas pessoas tirassem as suas carteiras de 
identidade. 

Tive oportunidade de conhecer, em Caxias, no Rio Grande do Sul, 
um homem que deveria ter seus 38 a 40 anos, um artista brilhante, 
trabalha em artesanato de couro de cavalo, que ele criou - é uma 
criatividade dele, belíssima - e este homem quando veio a Brasília, 
para fazer uma exposição, que, segund-o ele me disse, quando me 
procurou, iria à Europa, esse homem não tinha carteira de identidade, 
sequer; tinha sido trazido, até aqui, ludibriado por um aproveltador 
dos seus trabalhos, que foi quem realmente seguiu para Londres, le-
vando os trabalhos de Guido Frezan. E assim são muitos outros casos 
que encontramos no dia a dia. 

Para as mulheres que estudam no primeiro grupo, para que elas 
fossem encaminhadas para o MOBRAL, para que lhes fosse facilitado 
o caminho do saber, com compreensão, com estímulo por parte sobre-
tudo das donas-de-casa. Aquelas que estivessem enquadradas noutros 
trabalhos, então, fizessem logo as suas inscrições no INPS. 
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Por exemplo, permitam-me citar, como dona-de-casa que sou, 
muitas donas-de-casa não permitiam que suas empregadas freqüen-
tassem o MOBRAL. Por quê? Porque o MOBRAL se era de tarde 
atrapalhava o chazinho que ela tinha que oferecer em casa, se o 
MOBRAL oferecia uma aula à noite era a hora de servir o jantar. E 
com isso elas impediam que a sua empregada doméstica fosse ao 
MOBRAL. Muitas donas-de-casa, muitas talvez aqui estejam, lado a 
lado conosco, não tiveram a preocupação ainda de inscreverem as 
suas empregadas domésticas no INPS. Como também tem muitas em-
pregadas domésticas que quando se faz a inscrição elas não querem 
pagar a parte delas, porque elas não têm noção nenhuma dos benefí-
cios que elas podem receber. Sobretudo o que se nota é aquela ânsia 
dE: usufruir vantagens de imediatismo, sem pensar no futuro, sem pen-
sar no dia de amanhã. 

É preciso, então, que se esclareça as pessoas, que se dê a elas o 
significado disso tudo. O INPS está ruim? Já foi pior; a tendência é 
melhorar. Quantas pessoas, hoje em dia, sabendo se dirigir, usufruem 
dessa vantagem que a lei lhes faculta? Acontece que elas não sabem 
procurar os caminhos direito, não sabem nem dizer às vezes o que 
sentem, quando buscam o INPS. 

Sugerimos que os governos estaduais, com o auxílio, naturalmen-
te, do Governo Federal, construam as creches, como reza o art. 397 
da CLT, nas zonas de maior densidade de trabalhadores, especial-
mente destinadas aos filhos de mulheres empregadas, assim como nos 
bairros mais populosos, sem afastar a presença dos órgãos mencio-
nados, que são a LBA, o SESI e o SESC, mas também com a maravi-
lhoa atuação dos clubes de serviços, focalizados e fiscalizados, tam-
bém, pelos centros de saúde estaduais. Essas creches já deveriam ser 
gratuitas apenas a quem dependesse exclusivamente de uma renda 
salário mínimo. Daí para a frente seriam pagas, deveriam ser pagas, 
mesmo que simbolicamente, de acordo com os seus salários e número 
de familiares. 

Cumpre-nos ressaltar a importância de que essas creches não 
viessem a se tornar apenas depósitos de. crianças carentes, mas sim 
orientadas por mulheres capacitadas, treinadas no ensino de bons 
hábitos, com paciência e amor ao próximo. 

Muito providencial seria se as escolas normais, por exemplo, pu-
dessem oferecer, como habilitação opcional, a formação de educado-
ras para trabalho em creches, preparando as nossas jovens para o 
contato direto de puericultura. 

Peço permissão, neste momento, para citar Margor Hignes, em seu 
traba;ho publicado na Revista Diálogo, apenas um pequenino trecho. 
Margor Hignes é americana e é membro de assessoramento da CARE. 
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Margor diz: 
"A mão-de-obra do desenvolvimento, durante o próximo 

quarto de século" - vejam bem - "virá da atual população 
mundial de recém-nascidos (crianças e adolescentes). Todavia, 
não temos garantia de que estarão à altura da tarefa. Terão 
eles a saúde, a instrução, as habilidades, as atitudes sócio-
culturais essenciais às responsabilidades do desenvolvimento? 
Para um grande número deles a resposta é não; a razão é 
básica. Os anos mais importantes para a criança, no que se 
refere ao desenvolvimento físico, intelectual, social e emocio-
nal são os que decorrem até os cinco anos. Durante esses im-
portantes anos em formação, ela é quase que exclusivamente 
cuidada pela mãe; e em muitas regiões do Brasil e do mundo 
a mãe pode não ter a capacidade de formar uma criança 
superior; e incapaz de chegar a isso devido à sua própria 
deficiência de saúde, cultura, status, de reconhecimento à fal-
ta de direitos legais e sociais - como já mencionei - e de 
igualdade econômica e de independência." 

Isto é um ponto realmente importante que deveria marcar em 
nossos pensamentos. Seria de boa repercussão, de bom sucesso, a cria-
ção de centros comunitários, construídos e equipados também pelos 
governos estaduais e federal, ajudados pelas empresas, indústrias, 
etc., e, então, entregues à comunidade para que esta escolha um 
administrador para o centro, e este administrador deverá ser pago, 
porque do contrário e!e não se interessará em levar adiante a desti-
nação dos centros comunitários. 

Nesses centros seriam oferecidos: recreio, mus1ea, ocupação, so-
bretudo esporte, para que todos os membros da comunidade pudes-
sem queimar as suas energias, no bom sentido, drenando essas ativi-
dades para que não sobrasse tempo para o que é pernicioso. Nesses 
centros haveria de ser ativado o artesanato vendável, típico de cada 
local, naturalmente usando matéria-prima que pudesse ser oferecida 
pelo próprio local. 

Mais uma vez, seria imprescindível a presença de jovens, estudan-
tes de II e III graus, dando cargas horárias, integrantes nos seus 
currículos, dentro naturalmente de suas especialidades. 

O Rio Grande do Sul, no tempo do professor Frederico Lamacchia, 
participando da Secretaria de Educação da Prefeitura, colheu frutos 
simplesmente maraYi!hosos dessa experiência. 

Em Santos, São Paulo, houve também uma experiência mara-
vilhosa, semelhante, não em centros comunitários, mas partido da 
iniciativa de jovens de caráter bem formado. 
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Devemos procurar resultados de experiencia vividas, avaliadas, 
copiar e adaptar, para a realidade brasileira, experiência de outros 
povos, semelhantes ao nosso. 

Finalizando, o que poderia oferecer, num futuro próximo, o Minis-
tério da Previdência Social, com a idéia levantada da aposentadoria 
para as donas-de-casa. Achamos válida a idéia. Se as donas-de-casa 
podem oferecer ao homem oportunidades para que eles trabalhem 
melhor, se realizem, produzam, construam, criem, por que então não 
premiar esse trabalho rotineiro, anônimo dessas mulheres com uma 
pequena aposentadoria, como sugeriu a Deputada Dercy Furtado? 

Minhas Senhoras, meus Senhores, a vida passa, mas o pensamento 
de Franklin permanece lúcido: "0 exercício dos direitos políticos deve 
sempre ter em mira não o interesse e o bem-estar particular de cada 
cidadão; não o interesse e o bem-estar de qualquer classe ou de um 
partido, mas o interesse e o bem-estar geral do Estado". 

O professor David Mac Clelland, da Universidade de Harvard, 
salienta: 

"É impossível citar um só país em que a economia tenha se 
desenvolvido rapidamente, durante um longo período, sem que 
as mulheres tivessem sido liberadas, até certo ponto, de suas 
tradicionais tarefas domésticas, e sem que lhes tivesse sido 
permitido exercer um papel importante na sociedade, parti-
cularmente no mercado de trabalho." 

Isto o que eu tinha a dizer, com humildade e com a consciência 
de que todos nós temos um papel, um dever e uma obrigação a exercer 
na sociedade em que vivemos. Muito obrigada. (Palmas.) 
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A SRA. MARIA RITA SEIXAS - Sr. Presidente, ilustre Sr. Se-
nador Heitor Dias, nobres Deputadas Lygia Lessa Bastos e Dulce 
Salles Cunha, cara colega D. Hermínia Faria, porque além de pro-
fessora sou psicóloga, também; Senhores e Senhoras: 

Foi com uma grande satisfação que recebemos o convite de Dona 
Ruth Pa.ssarinho para dividirmos com ela o tempo dessa exposição. 
Convictas da importância do tema Mulher, tentamos trazer o nosso 
Ponto de vista para esta Comissão. Sabedora de que, entusiastas 
Participantes deste debate que aqui estiveram, e tendo hoje tomado 
conhecimento das palavras tão brilhantes de minhas companheiras 
de exposição, procuraremos transmitir, de forma sucinta, algo de 
nossa experiência e conhecimento nessa área. 

Daremos, ao tema escolhido o enfoque psicológico, uma vez que 
é a nossa área profissional. Abordaremos o tema: "os papéis mas-
culinos e femininos na sociedade contemporânea". Antes de tudo, é 
preciso definir o que entendemos por "papel". "Papel", segundo Moreno, 
é uma unidade cultural de conduta. Unidade de conduta, porque a 
cada papel corresponde uma forma de ação peculiar da pessoa, que 
varia conforme o papel complementar. Por exemplo: com o meu filho 
desempenho o papel de mãe, com o meu esposo o papel de esposa. 

É uma unidade cultural, porque os papéis desempenhados pelos 
indivíduos, além das características pessoais que possuem, são influen-
ciados pelas normas, valores e particularidades próprias da cultura 
em que se estruturaram e à qual pertence o indivíduo que o desem-
Penha. Por exemplo: o papel de esposa da mulher chinesa possui 
características próprias da cultura chinesa, que difere das caracte-
rísticas do papel de esposa da mulher de cultura americana, inde-
pendente dos traços pessoais das mulheres, quer chinesa, quer ame-
ricana, que venham a desempenhar. 

Assim, um papel varia conforme a cultura em que é desempe-
nhado e conforme o papel complementar com o qual se vincula. 
Ao falarmos, portanto, do papel da mulher não podemos deixar de 
lado o papel do homem, que é o seu complementar e vice-versa. 

Por isso, embora cientes de que o objeto desta Comissão é a 
Mulher, ao pensarmos em falar sobre o papel da mulher casada, na 
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sociedade, escolhemos como título "os papéis masculinos e femininos 
na sociedade contemporânea", porque pensamos que toda sociedade é 
constituída por homens e mulheres interagentes, e que dessa inte-
ração é que vai resultar o papel de cada um. 

Para entendermos, portanto, como estão organizados os papéis 
masculinos e femininos na família, é preciso primeiro que entendamos 
a estrutura da família contemporânea. Utilizaremos, para essa expla-
nação, citações de pesquisas feitas em outros países, pois infelizmente 
ainda não dispomos, no Brasil, de pesquisas significativas nessa área. 

Em 1912, Passon realizou uma pesquisa com famílias brancas de 
classe média americana, e concluiu que a família daquela época era 
estruturada de forma bastante racional. Diferenciava um sistema 
bastante integrador, em papéis bem definidos, masculinos e femi-
ninos; papéis esses que se definem pelas funções que desempenham 
dentro de um subsistema familiar. Ao marido cabe, então, um papel 
instrumental: deve assegurar o status da família na sociedade, mesmo 
que desempenhe outras funções importantes dentro da família. 

Conseqüências dessa estrutura a esposa desempenha uma função 
expressiva, organizacional, que mantém a integração do grupo fa-
miliar. É a estrela sociométrica da família. Sua função é desempe-
nhada dentro da família e é excluída da vida profissional. O marido 
exerce autoridade na família. Esse era o retrato da família americana, 
branca, em 1921. Mas, a sociedade evoluia, e com ela os papéis do 
homem e da mulher. 

Pesquisas realizadas, mais ou menos, 25 anos depois, mostraram 
que grande porcentagem de jovens casadas, tendo crianças pequenas, 
ainda trabalhavam. Os Estados Unidos passaram de 30%, em 1940, 
a 57%, em 1964. E a França, de 49%, em 1921, a 55%, em 1970. 

Rollins, pesquisando a autoridade familiar, em 1963, concluiu que 
a mulher continua sendo autoridade nos assuntos domésticos, en-
quanto ao pai cabia a autoridade dos assuntos extralar. 

Mais recentemente, porém, pesquisas feitas com mulheres operá-
rias dos Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, mostram a cres-
cente predominância da mulher operária na administração dos bens 
do casal e nas decisões financeiras. 

Enquetes francesas e americanas recentes revelam que boa parte 
das decisões são tomadas igualmente por ambos os membros do casal, 
tanto em casais urbanos franceses, quanto americanos. Da mesma 
forma, as funções expressivas não são mais papel apenas da mulher, 
começaram a ser repartidas com o marido. Esta divisão das funções, 
entre os casais, coincide com a maior satisfação e harmonia do casal. 
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Esses dados, acho, podem ser confirmados por todas as pessoas 
que, como eu, trabalham em clínica. É muito interessante ouvir-se 
depoimentos de mulheres que se sentem muito infelizes, por ser impe-
didas pelos maridos de exercerem uma profissão. E, por outro lado, 
a gente sentir a insatisfação de homens que, apesar da boa vontade 
que têm, se sentem incompletos, porque escolheram mulheres que 
não conseguem partilhar da sua vida profissional. Assim, nas famílias 
onde os dois tenham a participação profissional, os dois deveriam 
ter, também, um papel doméstico comum. Isto possibilita uma melhor 
interação, entrosamento entre o casal, na consecução de um objetivo 
comum. A relação conjugal passa a ter uma base colaborativa e não 
mais segregativa. 

Assim, a família passoniana do Século XIX, é substituída pela 
família colaborativa no Século XX. 

Citamos esses modelos familiares não para transportá-los para 
a família brasileira, mas para servir-lhes de parâmetros para análise 
da mesma. 

Para entendermos, contudo, o papel do homem e da mulher, na 
família brasileira atual, se faz necessário remontarmos à família 
brasileira do século XIX. Já dissemos que os papéis se modificam, 
conforme a cultura em que são desempenhados. Assim, eles se tor-
nam mais complexos, conforme a sociedade a que pertencem, evo-
luem e se complícam. 

Passemos ao retrato da família brasileira no Século XIX: A 
mulher casa-se por volta dos 15 ou 16 anos com um homem bem 
mais velho, escolhido pela família, que vai protegê-la e tratá-la como 
filha e senhora da casa. Desta forma, o que espera dela é obediência 
e eficiência nos serviços domésticos. A mulher, por sua vez, sai do 
jugo do pai, passa para o do esposo, e não conhece direitos, apenas 
obrigações, pois não aprende a ser livre, passa os dias no interior 
da casa a cuidar dos serviços domésticos, da educação dos filhos, 
deixando inteiramente à sua assistência. E não sai à rua para esco-
lher fazenda ou modelo de vestidos, que lhes são trazidos por moleques 
em casa, para serem escolhidos no reduto do lar. Assim, como nos 
romances de José de Alencar e Dely, que lhe permitiam continuar 
a sonhar com o príncipe encantado, que nada tinha em comum com 
o marido que não haviam escolhido. 

A mulher, assim, excluía de suas obrigações o companheirismo e 
a parceria sexual. Não se importava com a vida sexual do marido 
fora de casa e, a maior parte das vezes, assumia os filhos do marido, 
tidos fora do lar, para tratá-los e cuidá-los. 
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Com a modificação da economia brasileira tornou-se necessária 
a participação da mulher brasileira fora de casa e as portas das 
casas grandes tiveram que se abrir. 

Com o conhecimento do mundo novo, uma percepção diferente 
da realidade se propôs à mulher. Para melhorar de emprego, começou 
a estudar, perceber e reivindicar seus direitos; escolhe, entre outras 
coisas, seu próprio marido, e é escolhída por ele; passa, então, a 
exigir reciprocidade no relacionamento, fidelidade e companheirismo. 
Seu papel é acrescido da dimensão política, profissional e de com-
panheira. 

Conseqüéncia: o homem, ao mesmo tempo que exige da mulher, 
atualmente, companheirismo, cultura, participação na sua vida, devido 
aos padrões patriarcais que recebeu e que lhe são cômodos, não 
assume a divisão do papel expressivo com a mulher que se sobre-
carrega. Alguns, no máximo, passaram a dividir a responsabilidade da 
educação dos filhos. A mulher brasileira atual está, pois, sobrecar-
regada: ela desempenha o papel instrumental, junto com o homem, 
ela começou a participar do sustento da casa, mas não teve a retri-
buição da participação do marido nos serviços do lar. 

Por outro lado, de uma relação de submissão, a mulher passou 
por uma relação de dominação. Então, é o que a gente vê nos movi-
mentos, hoje, já citados pela Deputada Dulce Salles Cunha. A mulher 
começou a defender seus direitos de uma maneira muito violenta, 
antagonizando-se com o homem, o que só levaria a um conflito cada 
vez maior. Isto acontece por uma conseqüência histórica, porque 
todo ser oprimido, quando se liberta, tende a dominar ou a tentar 
dominar, e é isto que está acontecendo com a mulher, atualmente. 

A fase de transição, portanto, é aquela em que nos encontramos 
e que se caracteriza por uma sobrecarga da mulher, por uma tensão 
no casamento, decorrente de um conflito inconsciente entre a cons-
ciência da mulher e o conservadorismo do marido que, a maior parte 
das vezes, até aceita, em plano racional, os novos padrões, mas emo-
cionalmente não se encontra apto a aceitá-los na sua própria família. 

A família brasileira está pois entre os dois modelos anteriormente 
apresentados. Infelizmente, a nossa família ainda não atingiu o plano 
de diálogo, o plano de troca, o plano de igualdade. A mulher se sobre-
carregou com as tarefas do marido, mas não dividiu com ele as suas 
próprias. 

Em maior número, a dissolução de casamento e prejuízo para os 
filhos é devido à instabilidade dos pais. É evidente que esse conflito 
se traduz, muitas vezes, em agressões violentas dentro do lar, e na 
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medida em que não for solucionado, continuará. Achamos com isto 
que é uma fase doída, mas necessária. E diante dela, com o que 
expomos, não queremos dizer que a mulher deve recuar, perante 
essas dificuldades. Achamos que ela deve continuar na sua luta, 
apesar de todas as dificuldades, pois só através do esclarecimento e 
conscientização, através de divulgação de Comissões como estas, é que 
ela será ajudada na ultrapassagem dessa fase difícil, mas necessária 
para chegarmos à condição de igualdade. Dizemos igualdade não só 
no sentido em que é usado, como competição, mas no sentido de 
participação, homem e mulher. 

Queremos terminar, portanto, congratulando-nos com a iniciativa 
que os organizadores desta Comissão, esperando que essa conscienti-
zação seja levada, principalmente, aos jovens que constituirão suas 
novas famílias. (Palmas.) 
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INTRODUÇAO 

O ser humano levanta vôo 
do B:e.:-A-BA ao Cosmo infinito 

O homem e a mulher movem o mundo, 
mudam o mundo 
e não vencem por vencer 
com um por que a cada passo 
vão cultuando em seu espaço 

Tudo o que for Cultura! 

Caminha para isso - a mulher ::~.tual. Agora, perguntamos, pela 
primeira vez na História, ela conquista a condição de homein? Não! 
Ela conquista o seu lugar, a condição de verdadeira mulher, porque 
sabe que pode construir a sua própria vida e viver para a própria 
satisfação e constante realização. 

É assim, responsável por todos os seus atos. Amadureceu! 

Lugar da Mulher na História 

Na Idade da Pedra e em muitas comunidades primitivas de nos-
sos dias, o preço de uma mulher ainda é um ato de violência ou a 
simples troca de uma mercadoria. 

O Século XX, tão caracterizado pela nova era tecnológica, pe-
las guerras e revoluções, marca, também, uma nova era para o 
status e participação da mulher na sociedade contemporânea. Mui-
tas delas passam a ser donas de sua cabeça, ou melhor dizendo, de 
todo o seu corpo, e começam a disputar ao lado do homem uma posi-
ção. Não contra ele, mas ao seu lado. 

Legal, econômica, moral e sexualmente consciente, a mulher 
vem se transformando no que deve ser: um ser com direitos próprios. 
Começa a ficar de pé sobre os seus dois pés. E não se trata, absoluta-
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mente, de uma busca de supremacia (a mesma de que o homem 
sempre desfrutou), mas de uma democratização dos sexos. Pois quanto 
mais o homem e a mulher se comprenderem e respeitarem, melhor se 
encontrarão capacitados para a constituição da família em base es-
táveis. 

A mulher atinge a maioridade 

Como qualquer jovem que acendeu as vinte e uma velas do bolo 
de aniversário, a mulher começa a saber como proceder. É saudável e 
enérgica. Sabe que suas oportunidades são ilimitadas; sabe que 
coisa alguma na vida é realizada sem esforço. Está em constante 
busca da realização (pois o ser ·que se considera realizado está morto, 
parou ... ) . Está sendo educada para ter uma profissão - seja a de 
Secretária, Médica, Engenheira, Professora ou outra qualquer. Seu 
treinamento já inclui conhecimento prévio t.lo tempo e da necessi-
dade de progresso. E foram muitos os exemplos de mulheres que se 
destacaram através da História. 

Exemplo atual: Françoise Giroud - "Madame Le minister", a 
primeira para Assuntos da Mulher na França e no Mundo inteiro. 
Em poucos meses de mandato, Françoise trouxe enormes mudan-
ças para a condição da mulher na França e arrancou a atenção das 
que nunca tinham pensado em ter direitos. O mesmo acontece com 
Margaret Thatcher que está dominando a cena política britânica, 
como primeira mulher que conseguiu liderar o Partido Conservador; 
já foi também Ministra de Educação na Inglaterra. 

Na política brasileira 

Inicialmente, Política não é assunto para fanáticos, desprepa-
rados ou delitantes. Napoleão gostava de dizer que a política era 
geografia somada ao destino, como que justificando a dominação 
dele na França e dela na Europa. 

Hoje, em face das transformações nas criaturas e nos espaços, 
a política se define pela estratégia diante das causas sociais dos 
acontecimentos e dos efeitos econômicos da tecnologia científica, 
aperfeiçoando e ligando a universidade terrena à planetária. 

Administrar é apenas gerir, mas governar é, acima de tudo, pre-
ver para prover as necessidades do amanhã. Nesse sentido, a parti-
cipação da mulher na política brasileira, ainda engatinha. Porisso 
é urgente e inadiável, que não baste à mulher brasileira saber, ape-
nas, o ponto de cozimento das verduras, ou ter somente um belo físi-
co, receber bem, etc .... É preciso conhecer suficientemente o ponto 
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de cozimento da política, da economia, da ciência, de tudo o que a 
eerea. 

Por outro lado, é sabido que a maior discriminação da mulher 
reside justamente no fato de a mesma não participar das elites diri-
gentes, não só na maioria dos países como, especialmente, e em par-
ticular no Brasil. Em verdade a mulher brasileira não ascendeu a 
nenhum lugar de comando da vida nacional, não há se(i.uer uma Se-
nadora, por exemplo, a Governadora de wn Esado, ou mesmo uma 
mulher Ministra. Há apenas uma mulher Deputada Federal pela 
ARENA. 

Um parêntesls 

Formas embrionárias de contestação feminina existiram desde 
pelo menos o Século XVIII. O preconceito contra a emancipação da 
mulher, porém, tem raízes tão profundas que, em pleno Século XX, 
os movimentos femininistas, ainda não puderam superar. 

Esperamos que não nos confundam; nunca seremos "feministas" 
no sentido daquelas mulheres que fazem passeatas, carregando "su-
tiãs", etc .... 

Diz muito sabiamente Françoíse Giroud: 

"Se é verdade que os homens conseguiram subjugar total-
mente as mulheres, então as mulheres foram muito burras e 
mereceram". "Se você apanha de um sujeito, mas continua 
com ele porque gosta, perfeito, eu dou inteira razão. Mas se 
fica porque não é capaz de se arrumar sozinha, então merece 
apanhar mais." 

Em realidade, viver por estar vivendo, nunca teve interesse para 
nós. O gozado é que sempre encontramos alguém que, em nos vendo 
pela primeira vez, se espanta: então é essa? Eles esperam encon-
trar alguém grande, autoritária, com voz grossa e gestos masculln!-
zactos. Por quê? 

Achamos mesmo que quanto mais forte intelectualmente é a 
mulher, mais delicada, embora não covarde, em modos e atitudes 
deve ser. 

Nossa experiência 

Assim é que a nossa humilde experiência, também, nos diz que: 
A mulher deve participar da construção da sociedade atual, e, 

portanto, participar da política brasileira. 
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A LEMP A - Legião da Mulher Paraense, instituição por nós 
fundada no Pará, além da parte de Assistência Social, visa, entre 
outros, promover a integração da mulher no processo de desenvol-
vimento sócio-político-econômico do Brasil, pois a mulher do futuro, 
naturalmente, terá participação, em todos os sentidos, na vida de seu 
país. 

Em verdade, "não há mulheres mais discriminadas do que 
aquelas a quem falta o pão". 

A mulher atual pretende estar ao lado do homem, porque terá 
os mesmos direitos, as mesmas esperanças. Mas, será também des-
semelhante, porque conservará a sua anatomia particular, os seus 
hormônios próprios, a maternidade, etc .... Ela apenas não admitirá 
ser exclusivamente procriadora e nutriz, diversificando a sua ativi-
dade em todas as áreas da vida humana. 

O homem deixará, então, de ter ao seu lado essa eterna menor, 
para ter uma parceira que divide os problemas e as responsabilidades. 
E deixará, também, de ser dominado, por quem domina; escravo de 
quem escraviza; oprimido por quem oprime. 

Só OS IGUAIS SE AMAM COM DIGNIDADE, TERNURA 
E OBJETIVOS COMUNS 

É preciso convir que igualdade, no caso, é democratização de 
sexos e não se transformar em homem. 

Aliás, só haverá verdadeiro "feminismo", primeiro, quando di-
minuir o índice de analfabetismo, para que as mulheres possam, ao 
menos, compreender as bulas das pílulas dos -anticoncepcionais. 
Por essa mesma razão, achamos fora de propósito, e até inviável, a 
atual disposição do Governo em distribuir pílulas gratuitamente, um.t 
vez que ainda não foram solucionados os gravíssimos problemas ct•~ 

desnutrição, analfabetismo, doenças sanitárias e outros. 

Diz o senso de 1970 que: "mais de 23% das brasileiras entre 15 
e 20 anos eram analfabetas. E o índice de natalidade é muito superior 
nas zonas rurais, a uma média de 8 filhos no Acre opõe-se uma 
média de 2,5 no Rio de Janeiro. 

Isso mostra, evidentemente, a importância da educação no pla-
nejamento familiar. 

Revolução sexual 

Ao problema, se está havendo ou não uma "Revolução Sexual", 
"que beneficia a mulher", achamos que, atualmente, ainda, não! 
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Em muitos aspectos a chamada "Revolução Sexual" e um passo 
atrás. As mulheres só estão mais livres para dizerem sim. Se "Re-
Volução Sexual" é a mulher ter liberdade de praticar o sexo com um 
desconhecido, como os homens fazem, a nosso ver, é revoltante e não 
"Liberalizante". Em verdade, a mulher prefere fazer amor com al-
guém com quem reciprocamente esteja envolvida no plano emocio-
nal, e no contexto de uma relação total que tenha sentido para am-
bos. Essa relação nunca poderá ser algo puramente mecânico. 

Diz bem a grande atriz Jeanne Moreau: 

"O que quero é ter ·liberdade para escolher o homem de 
quem serei escrava, se quiser .. " 

Divórcio 

Quanto ao Divórcio, até que enfim chegou, e com uma partici-
pação ativa da mulher brasileira. Afinal, nada pior do que o des-
quite, já existente no Brasil. Além do mais, a Lei que permite o 
divórcio. veio facultá-lo, não o obriga a ninguém. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA MULHER 

O grau de participação (ou discriminação) da mulher na vida 
Política brasileira deverá ser conquistado e comparado, pois está 
em relação direta à '·Declaração Universal dos Direitos da Mulher", 
que visa: 

1.0 - A participação eleitoral 

(Abstenção - Atuação de mulheres no processo das cam-
panhas eleitorais). 

2.0 - A participação nas Assembléias políticas e no Go-
verno. 

(Ou seja, número de mulheres eleitas para o parlame:1to; 
a participação efetiva nas Comissões de trabalho c no Plená-
rio, etc.) 

3.0 - A participação em Associações de diversos tipos 

mos partidos políticos principalmente) 

4. 0 - A participação na Administração 

(Em profissões parapolí ti c as l. 

5.0 - A participação na Imprensa 

(Tanto política como de informacão). 
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6.0 - A ação indireta das mulheres na vida política 

7.0 - As diferenças observadas quanto à participação po-
lítica das mulheres nas diversas camadas sociais, médias, es-
tudantis, urbanas, operárias, camponesas, etc .... 

(Obs.: Atualmente, no Brasil e em outras partes do mun-
do, até os homens estão carentes dessa participação, o que 
torna a mulher ainda mais discriminada). 

8.0 - As diferenças decorrentes do grau de ensino e ati-
vidade profissional exercida pelas mulheres. 

Comprovou-se que, no Brasil, ainda há uma participação 
muito menor, quase inexistente, das mulheres nos pleitos elei-
torais, maior grau de abstenção, principalmente nas áreas 
rurais e nas camadas mais baixas da população, além de 
um elevado grau de "flutuação" do voto feminino. 

Mas, dificilmente alguém porá hoje em dúvida, o fato de 
que a mulher vem desempenhando um papel cada vez mais 
importante no plano social e político do Brasil e do Mundo. 

Pois, se as mulheres pretendem conquistar a igualdade no 
terreno civil, educacional e econômico lO salário da mulher é 
sempre menor em relação ao dos homens), devem ter voz para 
propor e votar as reformas que lhes darão tais direitos e devem 
ter, também, a oportunidade de vigiar a sua aplicação. 

A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada 
pela ONU em 1948, assegura a igualdade de todos perante a lei, sem 
distinções, inclusive as de sexo. 

A Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, adotada por 
lei no Brasil em 1963, declara que as mulheres têm exatamente os 
mesmos direitos políticos que os homens, as Constituições brasileiras 
desde 1891 garantem a igualdade de todos perante a lei. As Consti-
tuições promulgadas a partir de 1937 (com exceção da de 1946, que 
repetiu singelamente que todos são iguais perante a lei! ainda foram 
mais expressas: garantiram a igualdade de todos perante a lei, não 
só independente de raça e credo, como também de sexo. 

Mas o Código Civil continua mantendo a mulher brasileira em 
situação de inferioridade perante o homem. O Código Civil, na hie-
rarquia das leis, está subordinado à Constituição, que, como lei má-
xima do país, não pode ser contrariada por qualquer outra. Por isso, 
os artigos do Código Civil que colocam a mulher em situação de 
desigualdade perante o homem, deveriam ser considerados inconsti-
tucionais, e os tribunais deveriam recusar-lhes aplicação. Mas na. 
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prática isso não acontece: entre duas leis -a maior - que respeita 
a mulher - e a menor - que não a respeita -, aplica-se geral-
mente a menor. 

Reconhec€mos, portanto, que as mulheres sofrem restrições muito 
graves em seu direito à liberdade, nos dias atuais, no Brasil e no 
mundo. Embora não aceitando radicalismos de qualquer espécie, que-
remos a maturidade de poder trabalhar € viv€r ao lado do homem, 
nosso companheiro de lutas, pois, na verdade, tanto homens como 
mulheres ainda estão a ver navios num mar de infortúnios. Mas, 
sem dúvida, mesmo no grupo dos desfavorecidos, um confronto mos-
tra que ele goza de uma série de vantagens, por isso ela é duplamente 
discriminada. A ele são concedidos entre outros, por exemplo, vastas 
franquias sexuais, a ela ainda cabe o recato, a monogamia, a repressão 
- e com isso, o par, hoje em dia, dificilmente consegue harmonizar-
se. ~ sabido que no Código Civil Brasileiro há ainda o item que per-
mite ao homem requerer anulação do casamento por "erro ess·encial", 
em outras palavras, ausência da virgindade quando ignorada pelo 
marido. 

Com prazer e orgulho, assumimos, assim, nossas diferenças de 
ordem natural e não preconceitos culturais; qu€remos continuar 
amando nossos homens, amamentando os nossos filhos, mas sem ser-
mos por isso reduzidas à condição de domésticas e servas da espécie 
com as decorrentes limitações em todos os campos. 

A importância de todos os fator€s mencionados não pode ser 
desmerecida, se nos lembrarmos que a mulher constitui, pelo menos, 
a metade da população do globo terrestre. Somos 70% da população 
do Brasil. Se nos conscientizarmos das nossas obrigações e responsa-
bilidades, certamente vamos transformar o Brasil e o mundo em 
algo mais humano. 

Ser dona do próprio nariz, num mundo em que a mulher ainda 
não conquistou o seu lugar, requer muita luta, mais do que sorte. 

Assim, 

FELIZ DA MULHER QUE PODE DIZER CONSIGO MESMA: 

"HOJE VIVI!" 

Ex.mo Presidente, demais Autoridades. 

Principais reivindicações: 

Repetimos, não somos "feministas" no sentido p€jorativo que 
multas já inculcaram à palavra ... longe de nós sermos contra o 
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homem - nosso companheiro de lutas. Porém, já que estamos fa-
lando no mesmo dia do pronunciamento do Presidente do Brasil, 
vamos tentar sintetizar o essencial que as mulheres reivindicam: 

Política salarial, sem discriminações; participação nos Três Po-
deres da República; oportunidades reais e maior justiça dentro dos 
Partidos Políticos brasileiros; criação de creches; mesmo tratamento 
perante as leis; participação em nível de igualdade no magistério 
de qualquer grau; abolição do tal "erro essencial"; não distorção 
da imagem da mulher pelos meios de comunicações, tratando-a como 
objeto; não confundir as diferenças físicas e psicológicas da mulher 
com inferioridade, entre outros. 

Enfim, são grandes os problemas de participação e disc1iminação 
da mulher brasileira; esse é, sem dúvida, um problema do Brasil e 
portanto dos homens que, em maioria esmagadora, o estão gover-
nando, mas é também um grande e inadiável problema da mulher. 

Conclusão 

A mulher brasileira, principalmente a jovem, deve assumir, em 
nosso imenso país, todos os papéis pertinentes ao seu momento cul-
tural e histórico, como líder construtivo. É indispensável a partici-
pação ativa da mulher na política, não somente promovendo o seu 
Partido, mas, principalmente, promovendo-se junto a seu Partido, 
et.c. Esta participação é fundamental, em primeiro lugar, para o en-
riquecimento da própria mulher e da comunidade onde atua, ven-
cendo preconceitos, discriminações e inferioridades, e, em segundo, 
pelas exigências atinentes à realidade político-social brasileira. 

Como fecho - um exemplo 

Lemos na Manchete de 3-9-77, por Heloneida Studart, "Ela 1 a 
mulher brasileira) sabe que pode se esconder onde quiser (até na 
cama do seu amado); a política, entretanto, irá procurá-la. E isso, 
se não é muito, já é um começo. Para superar a dominação, venha de 
onde vier." 

- E nós sabemos, o quanto é duro para a mulher, quando 
ela procura participar diretamente da política ... Falamo.s, também, 
em nome de duas mil paraenses (cujas assina tu r as anexamos l, que, 
nas eleições para os Diretórios Municipais, em 1975, juntamente co-
nosco, passaram por amarga experiência. Como fundadora do MDD 
do Pará, desejávamos, naquela oportunidade, apenas participar, como 
simples concorrente às eleições partidárias, e, assim, emprestarmos 
nossa contribuição à reestruturação do Partido, em nosso Estado. 
Entretanto, tivemos a nossa candidatura obstacularizada, através de 
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recursos pouco recomendáveis, inclusive, com a tentativa de envol-
vimento de órgãos Policiais e Judiciários. Finalmente, tivemos im-
pugnadas, pelo Diretório Municipal, mais de duas mil fichas de filia-
ções, tão necessárias ao fortalecimento do MDB. 

Acresce salientar que as duas mil eleitoras, embora comparecen-
do maciçamente ao local da convenção, foram violentamente impe-
didas de votar {até em separado), vindo a ser expulsas do recinto, e 
cognominadas, dolorosamente, de "Corja de Mulheres Desclassifi-
cadas e de Moral Duvidosa". Esses lamentáveis acontecimentos fo-
ram amplamente divulgados pela Imprensa escrita local. 

Finalmente, essa luta ainda nos valeu uma represália, que repu-
tamos das mais condenáveis, uma vez que, não se limitando à esfera 
política, objetivou, apenas, denegrir moral e dignidade, através de 
infamantes ataques pessoais. 

Desejamos que esse episódio ,sirva como exemplo a fim de que a 
mulher, em vez de fugir ante calúnias e discriminações, aprenda a 
enfrentá-las, sem medo, consciente do seu valor pessoal, do seu peso, 
e do quanto significa na vida da comunidade brasileira e mundial. 

Afinal, já dizia Balzac: 

"Toda felicidade é um misto de coragem, persistênci::t c 
trabalho". 

Tenho dito. 

ILUSTRAÇÃO 

Como 1Justraçii.o, vamos rememorar al~uns exemplos de mulheres invulgares 
numa seleçii.o que abrange muitos séculos, 1mtes e depois de nossa Era, e cobre 
a maioria das manifestações, boas ou más, do espírito humano. O importante é que 
nas biografias dessas mulheres imortais comprovou-se a elevada capa:cidade femini-
na sob os mais variados aspectos num desfile, que inclui a liderança (até em cam-
panhas militares). a Ciência, a Literatura, a Arte, a Política, o Misticismo e também 
raixões até o Crime. 

Ellzabete da Austria - Nasceu livre como um pássaro e a mais rígida das 
cortes tentou em vão aprisioná-la. 

Betina Bretano - Coroou os seus sonhos de menina no grande amor a Ooethe. 

Catarina de Médicis - Descendente da antiga família dos senhores de Flo-
rença teve nas mãos a sorte do reino da França e entre lutas e guerras de reli· 
glllo salvou para os filhos, débeis, a preciosa coroa. 

Sarah Bernhardt - Grande atriz, viveu intensamente a própria personagem, 
conquistando as platéias da Europa e da América. 

Francisca Cabrini - A "Santa" dos Imigrantes, frágil e enfermiça fundou 288 
Institutos em diversas partes do mundo. 
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Catarina da Rússia - Uma: obscura fidalga alemli tornou-se imperatriz de 
todas as Russlas. 

As Irmãs Bonte - Três Irmãs, desabafaram com a pena e escreveram obras-
primas. 

Messalina - A bela e infernal imperatriz que enfeitiçou Roma. 

!\lata Harl - Inocente ou culpada foi a perturbadora dançarina do Oriente 
!uzilada como espiã por um tribunal de guerra. 

Maria 1\laliban - Esplendorosa pela graça - a voz sublime intérprete de Ros-
sini e Bellinl. 

Cleópatra - A filha dos faraós opôs n sua beleza fascinante ao superpoder 
romano. 

Ana Palova - O pássaro do ballet universal. 

Isadora Duncan - Dançava com 06 pés nus, uma dança de arte que sabia de 
sol, de mar e mato ... deu valor e sentimento à dança:. 

Anlta Garibaldi 
f' a glória. 

Intrépida na sela, ao lado dele, dividiu os riscos, a guerra 

Marie Curie - Mulher simples, esposa c cientista que chegou ao sensacional 
descobrimento do Rádio. 

George Sand - Todo escândalo e amor era uma força da natureza com uma 
carga de humanidade. 

Joana D'arc - Protagonista de empresa sobre-humana, a pucela de Orléans. 
submetida a Iníqua condenação da fogueira. 

Maria Antonieta - Adorâvel, foi arrastada por acontecimentos multo maiores 
do que ela. 

Victória da lnglatE"rra - Cognominada a "Vovó da Europa", símbolo vivo do 
seu século. 

1\ladame Lebrum - Pintora, com a revolução à porta, retratou com elegân-
cia os protagonistas de um mundo destlnado a desaparecer. 

Teodora de Bizâncio - A artista de circo que se tornou Imperatriz, uma car-
reira espetacular no cenário fabuloso de Bizâncio. 

Gabrlela 1\fistral - cega, surda e muda, um exemplo supremo da capacidade 
da mulher. Ela: disse: "Hâ a felicidade de ser sincero e de ser justo. Há, porém, 
a grandiosa e suprema alegria de servir ... " 
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A SRA. ANA OLIVEIRA - Sr. Senador Gilvan Rocha, muito 
digno representante de Sergipe, terra encontrada nos circunstermos 
do nosso Norte e Nordeste; minha querida e particular amiga, Sra. 
Deputada Lygia Lessa Bastos, de valor extraordinário, atendendo, 
neste momento, à minha homenagem de afeto e de carinho; Sras. 
Conferencistas, Srs. Senadores e Deputados, minhas Senhoras e meus 
Senhores: 

Não é fácil ficar um tempo exíguo e chegar a esta Casa para 
falar aos Srs. Senadores e Deputados, a um Plenário - não é fácil. 
Mas, o sentido de brasilidade que une a todos, o sentido do dever que 
congrega a todos nós, faz com que cheguemos. a esta Casa imbuídos 
não daquele desejo de extasiar aos que me ouvem, mas de trazer 
uma faceta da vida da mulher nordestina, no seu vaivém, no seu 
sofrimento e em todas as suas lutas. Este o tema que quero abordar. 

Li alguns depoimentos de colegas ilustres. Concordo com alguns 
e discordo de poucos, mas, ao fim, peço permissão para, neste mo-
mento, saudar o meu amigo, Sr. Senador Nelson Carneiro, um homem 
que, na sua conquista, deu a esta mulher - não para ela própria -
mas o grande ditame que a mulher brasileira precisava para a regu-
lamentação da sua vida a dois. 

Então, meus amigos, começarei as minhas dcsataviadas palavras 
porque escritas de anteontem, à noite, para ontem, que foi o 

tempo que me deram. Preparem-se para serem beligerantes, e ouçam 
por favor não a mim, uma Deputada, mas uma mulher que veio da 
Bahia. 

Sr. Senador, 

Recebi como uma honraria o convite para, perante esta digna 
CPI, externar a minha opinião sobre a situação da mulher em todos 
os setores das atividades humanas. 

Damas ilustres, insignes representantes da mulher, num alevan-
tado esplendor de cultura e na pujança de argumentos esposados já 
se fizeram ouvir, sob os toques festivos dos aplausos de todos nesta 
Casa e, muito em particular, da Mesa Diretora, que vem dando um 
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estímulo substancial a todas aquelas que chegam aqui para expressar 
um ponto de vista, para defender este ponto de vista. 

Ocupando, hoje, esta tribuna, expressa-se um hiato, uma pausa, 
na relação de conferencistas, porque como humilde representante do 
povo baiano na Assembléia Legislativa, jamais ousarei impressionar 
a Vossas Excelências e, confesso francamente, creio que a escolha do 
meu nome é mais uma homenagem prestada à Bahia, terra de tradi-
ção, de luta e de civismo, onde o resplendor do verde de suas esme-
raldas se mescla ao potencial econômico do ouro negro, oferenda do 
seu subsolo. 

Bahia ,entrelaçamento de todas as raças, amálgama de todas as 
crenças e onde os "terreiros" batem os atabaques em homenagem ao 
Senhor do Bonfim e enviam suas mães de santos, ataviadas, para a 
lavagem da escadaria do templo da Sagrada Colina. 

Bahia das ladeiras, dos paços senhoriais, dos pregões e da brisa 
constante que o mar sopra sobre os altiplanos. 

De qualquer maneira, menor não é o meu agradecimento a 
V. Ex.aa e, dentro de minhas limitadas possibilidades, farei a minha 
confissão de fé sobre o que possa saber neste momento, e sobre o 
que tenho a propor no debate desta insigne Comissão. 

"NAO SOU FEMINISTA EXALTADA" 

No início de minha vida política, como Vereadora, em 1933, 
quando, realmente, a mulher era duramente inferiorizada, quando 
se lhe negava o direito de participar, lado a lado, ao homem, das 
várias atividades e limitada quase que às chamadas prendas domés-
ticas, tive oportunidade de fazer sentir a minha revolta e de batalhar 
pelos direitos que lhes eram negados. 

Ao contato com o povo da região do São Francisco, onde recebi 
o batismo político, nas primeiras investiduras na Câmara de Verea-
dores de Juazeiro, chorei com as minhas ir!Jlãs ribeirinhas na sua 
luta constante nos misteres de lavadeiras ou no amaino da pequena 
lavoura de subsistência e com aquelas que, enfrentando as asperezas 
dos caminhos, sorviam a poeira sufocante e partiam, silentes, verda-
deiros trapos humanos, fugindo à seca inclemente do sertão adusto 
do Nordeste. 

A mulher desfrutava, então, de condições primárias, sem amparo, 
sem assistência, sem instrução, enclausurada num pequeno mundo 
onde nem sequer medrava uma ilusão e com a quase exclusiva finali-
dade de procriar. 
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Mas, pouco a pouco, a mulher conquistou, a duras penas, situação 
mais humana, mais condigna, integrando-se em alguns setores da 
atividade. 

Ela despertou os novos companheiros; ela despertou os povos, 
reclamou direitos, porfiou para revelar as suas possibilidades, mostrou 
de quanto é capaz. 

Não desfraldo a bandeira de igualdade de sexo porque não pode 
haver igualdade entre seres biologicamente diferenciados. 

Considero, hoje, impróprio o conceito de emancipação da mulher. 

Emancipar é tornar independente, é dar liberdade e, constitucio-
nalmente, a mulher deve fluir os mesmos direitos assegurados ao 
homem com a contraprestação dos mesmos deveres. 

Numa análise serena, sem preconceito, observa-se que a mulher, 
hoje, tem as portas abertas às profissões liberais. 

Médicas, advogadas, químicas, engenheiras, farmacêuticas, assis-
tentes sociais, sociólogas, etc., são uma constante em todo o mundo, 
e posso asseverar que, no Brasil, essas profissionais liberais superam 
o índice de muitos países, na faixa dos desenvolvidos. 

Na magistério a mulher é ponto alto e até preferida ao velho 
mestre. Só no ensino superior é que existem uma discrepância· cujas 
origens não são ainda perfeitamente esclarecidas. 

Na magistratura, nas artes, ciências, no comércio, na indústria, a 
participação da mulher é notória. 

Até mesmo na Polícia, serviço considerado como de grande risco 
de vida e de contato com o submundo social, a mulher procura o 
lugar ao sol, como demonstra recente concurso para Delegados e 
Comissários, em Salvador, no qual obteve excelentes índices de apro-
vação, inclusive a obtenção do primeiro lugar. 

Na política, em que pese a opinião de líderes feministas, não me 
parece haver restrição à mulher. 

O que ocorre é que ela, por falta de conscientização ou politização, 
é omissa, com raras exceções, aos ideais políticos. 

Na Bahia, exemplificando, e creio que a situação é similar em 
outros Estados da Federação, há Prefeitas, inúmeras Vereadoras e, 
numa demonstração de capacidade de espírito público, uma Secretária 
de Estado, na pessoa de D. Maria Yvette Oliveira que, à frente da 
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Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, realiza uma obra admirá-
vel, sobretudo ao que diz respeito ao programa de atendimento às 
populações migrantes, com a iniciativa de promoção de cursos para 
a clientela feminina. 

Infelizmente, na Assembléia Legislativa, sou a única represen-
tante feminina, mas outras figuras destacadas já brilharam no Legis-
lativo baiano. 

No Congresso Nacional, o maior estimulo à mulher na arte da 
política é, sem dúvida, a Sra. Deputada Lygia Lessa Bastos, digna 
relatora desta Comissão, que, com raro fulgor, honra os Anais da 
nossa Casa Magna. 

Assim, insisto, o que existe, na realidade, é pouca motivação da 
mulher para a política. É necessário que ela desperte, que se fascine 
e que se arregimente para disputa de cargos eletivos, já que integra 
50% do eleitorado brasileiro, embora restrições lhe sejam impostas 
como a ascensão a postos ministeriais. 

Seria assim, oportuno, que partisse daqui, com o apoio desta Douta 
Comissão, um apelo ao futuro Presidente da República para ensejar 
a colaboração das mulheres no primeiro escalão da Administração 
Federal. Não seria, é preciso ficar bem claro, a criação de um Minis-
tério para uma mulher. Seria a convocação da mulher para integrar 
o Ministério, podendo-lhe ser confiado o da Saúde, se o Governo 
sentisse que na área existe uma médica tão capaz como o mais capaz 
dos médicos, ou da Educação, se no setor educacional há uma mulher 
com credenciais para ocupar a direção desse importante Ministério. 

Vejam os Srs .. eu quero uma mulher participando. Eu não quero 
a mulher com a diferenciação daquilo que, há anos, se vem plane-
jando, igualdade. 

Não existe um Ministério para o homem, também não quero um 
Ministério para a mulher. Quero um Ministério dirigido por uma 
mulher. Para isto eu batalharei, eu lutarei, eu pedirei e baterei às 
portas mais altas. Na minha lista, encabeçando o nome de dezenas e 
de centenas, eu levarei sempre esta abnegada Parlamentar que é 
Lygia Lessa Bastos. 

Quando a mulher, embora ainda timidamente, já vem partici-
pando da vida pública, quer como Vereadora, Prefeita, Deputada, 
Secretária de Estado, integrante do Magistério, da Magistratura e da 
Segurança, é justo que se lhe ofereça uma oportunidade maior que 
seria a de participar do Governo Federal na condição de Ministra 
de Estado. 
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Paralelamente a esta situação em que a mulher já se tornou 
elemento econômico-social atuante, há focos de resistência, redutos 
de preconceitos bastiões de incompreensões, obstáculos ainda intrans-
poníveis que desafiam, num esforço ingente, para que ela possa alcan-
çar a plenitude de ação e oferecer reservas de capacitação, de livre 
iniciativa e desfrutar, ombro a ombro, dos mesmos interesses do 
homem. 

Dessas barreiras, na impossibilidade de comentá-las todas, limi-
to-me ao exame de uma que constitui uma verdadeira injustiça, uma 
gritante espoliação da mulher. 

Quero me referir à disparidade salarial entre o homem e a 
mulher. 

Em nome de um falso pretexto de "sexo fraco", sob a alegação 
obscura de que a mulher não tem o momento da autoridade, com 
a iníqua observação de que o sexo feminino está na dependência de 
manifestações fisiológicas de que lhe são peculiares, sob o argumento, 
pasmem Vossas Excelências, de que a gravidez é equivalente a "uma 
doença", geralmente o salário oferecido a uma mulher é bem inferior 
ao do homem, em idênticas condições de trabalho, com as mesmas 
responsabilidades e suje i tas à cota com um de produção. 

De um modo geral este comportamento é o predominante em 
todas as modalidades de trabalho, sobretudo o chamado assalariado. 

Concomitantemente a este expediente de aviltamento do trabalho 
feminino, há cerceamento de oferta e até mesmo recusa de sua 
mão-de-obra. 

E, quando as portas lhes são abertas, preferencialmente, isso já 
faz parte de um plano para a diminuição de gastos nas folhas de 
Pagamento. Conseqüentemente, diminuição na declaração de Im-
Posto de Renda, para ficar mais claro. 

Ademais, o trabalho da mulher é desestimulante porque se nega 
acesso a cargo de chefias ou de funções qualificadas. Paradoxo irri-
tante porque ela já traz do lar a experiência de organização, de 
supervisão, de resistência e de pronta iniciativa. 

Estatísticas oficiais revelam que no Brasil, em relação à força 
trabalho, 69,1% são do sexo masculino em contraposição a 30,9% do 
sexo feminino. 

Quando da celebração do Ano Internacional da Mulher, há cerca 
de dois anos, o Secretário-Geral da ONU, declarara que metade da 
P<>pulação mundial, constituída pelo grupo de mulheres, vivia em sub-
desenvolvimento por falta de participação, em condições equiparadas, 
em todas as atividades humanas. 
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Pode-se argüir que os conhecimentos da mulher são inferiores 
aos do homem, daí a inacessibilidade a cargos que exigem capacitação 
intelectual mais apurada. Aceito o argumento em relação ao interior 
e a determinadas zonas do País, onde o índice de instrução é bastante 
diferenciado nos dois sexos, conseqüente às imposições de labores 
domésticos que privam a mulher do acesso à escola. 

Nos centros urbanos, o que se observa é que as escolas, ginásios, 
colégios e os chamados, e tão discriminados "cursinhos", obtêm o 
índice de matrícula, meio a meio e, fato notório, o percentual de 
aproveitamento é mais favorável ao grupo feminino. 

Neste particular, a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social 
da Bahia, mantém diversos cursos, em convênio, e com a aprovação 
do programa MINTER e SUDENE, destinados à população de migran-
tes de baixa renda e à clientela feminina, no sentido de promover 
uma rápida e eficiente integração do grupo, facilitando-lhe o acesso 
ao mercado do trabalho. 

Já proliferam, em escala bastante acentuada, os cursos univer-
sitários e de profissionalização nos seus mais diversos setores onde 
a mulher tem a sua presença firmada, sem vanglória, mais como 
realidade social e com ponderável índice de aproveitamento. 

Isto nas regiões culturalizadas, onde a mulher, em conseqüência, 
contribui numa proporção idêntica à da sua participação no processo 
profissionalizante, para o trabalho da comunidade e naquele, em prol 
do meio social. O jornalismo, para frisar somente uma área que era 
privativa do homem, hoje em dia é quase que exercido por profissio-
nais mulheres, numa ponderável proporção, já alcançando as raias 
da meação. 

Nas área.c; menos culturalizada.c;, ou sejam, no Nordeste agreste, 
onde imperam as vicissitudes das intempéries, reduzindo as pessoas 
à rusticidade do abandono e do desvalimento dos Poderes Públicos, 
se não de Deus, a mulher tem maior participação no trabalho da 
comunidade e na consecussão dos meios sociais de subsistência. 
Enfrenta ela, com o seu homem, a enxada, a foice e o facão; carrega 
ela, na.c; costa.c;, a água buscada muitas vezes a quilômetros de distân-
cia; sofre ela, com o seu homem, as agruras de impedir, com a inges-
tão da mandioca maltratada, ressequida, grosseira e encardida 
pela secura da terra, que se encolham as sua.c; paredes estomacais; 
irriga ela, com o seu homem, a terra crestada, com o suor que exaure 
com as sua.c; força.c;, pelo calor e o trabalho sob o sol inclemente; 
educa ela, com o seu homem, mais exclusivamente com o seu instinto 
de preservação da espécie, a prole depauperada. Finalmente, faz ela, 
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a mulher, tudo isso, sozinha, quando o seu homem, ante a seca incle-
mente e ingrata, emigra para regiões onde sonha promissoras possi-
bilidades. Aqui, nesta espécie, é ela, a mulher, quem ocupa o solo 
pátrio, quem o mantém, quem retira da sua fraqueza as forças para 
a conservação da vida, no agreste, até que a natureza faça retornar 
as condições da habitação precária em que, anteriormente, viviam 
e se conformavam. Aí, volta o homem, o seu arrimo, o seu amparo, 
a razão da sua vida, em toda a luta de misérias e de sofrimentos 
próprios e da prole que carrega à sua anca. 

Este o panorama da mulher nordestina, com um enfoque realís-
tico, cru, de dissecação incruenta que o ambiente lhe faculta até o 
dia de hoje. 

Esta condição da mulher não envolve reivindicações, pois direitos 
não se reivindicam, mas são exercidos em sua plenitude, como todos 
os cidadãos, para o que os Poderes Públicos ensejem as condições 
necessárias, somente garantindo tal exercício através sua atividade 
jurisdicional. 

É necessário que a mulher seja encarada, como detém sua situa-
ção real, na própria qualidade de parcela da população brasileira, 
de cota ponderável da sua cidadania, percebendo ela, tanto quanto 
todos os demais cidadãos deste País, a assistência dos Podes Públicos 
de Que carece para o pleno desenvolvimento da capacidade de cada 
um em prol das necessidades de cada qual - este o verdadeiro sen-
tido da vida em comunidade, seja local, regional, nacional ou uni-
versal. 

Isto não quer dizer que careça a mulher, só a mulher, no Nor-
deste, daquela assistência. Faz parte ela do imenso grupo dos desassis-
tidos nordestinos, neles incluída a própria região "Polígono das se-
cas", que, apesar dos esforços desenvolvidos pelo Governo, ainda con-
tinua naquela estagnação enorme que a caracterizava e lhe deu fama 
no episódio de Canudos. 

Concluiria eu, neste momento, ao conclamar esta Comissão, o 
Senado, a Câmara dos Deputados, o Governo da República, e todas 
as demais forças vivas da Nação, para um trabalho em favor daqueles 
desassistidos e pela eliminação daquela desassístência, centuplicando 
todas as canalizações de recursos humanos e materiais para extinguir 
a divisão do Brasil em prosperidades regionais contrastantes - paro-
diando Euclides da Cunha - ao proclamar neste cenáculo político 
que encerra as tradições maiores do Estado brasileiro, que a mulher 
nordestina é, antes de tudo, uma forte, que não descansa na sua 
contribuição constante e efetiva para o progresso da Pátria comum, 
para o crescimento do Brasil. 
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CECfUA DE PAULA TEIXEIRA 





A SRA. CECiLIA DE PAULA TEIXEIRA - Em nome das domés-
ticas de São Paulo e de todos os Estados do Brasil, agradeço esse 
elogio feito pelo Senador Gilvan Rocha. 

Srs. Senadores, Srs. Deputados, minhas Senhoras e meus Senho-
res, é com bastante orgulho e respeito que aqui estou sentada, uma 
pequenina semente de mostarda que me considero diante das per-
sonalidades presentes. 

Tenho apenas uma literatura de grupo escolar, e olhem que às 
vezes eu ficava um mês sem ir à escola. Não por preguiça ou porque 
eu não quisesse. Eu não podia ir à escola porque a miséria batJ.a 
dentro da nossa casa e tomava conta dela. E minha mãe pobrezinha 
como era, com cinco filhos para educar, e morando num sítio o que 
ainda mais dificultiva nossa ida para a escola. 

Naquele tempo as professoras eram raras, e iam para os sítios, 
Para as colônias lecionar aos filhos dos lavradores. Então, havia difi-
culdades de nós irmos para a cidade porque era muito "longe, tinha 
onças nos matos, bois bravios soltos pelas matas e as mães não que-
riam arriscar a vida dos seus filhos, mandando-os para a cidade, andar 
4 km a pé, com uma sacolinha nas costas. Mas assim mesmo elas 
diziam "vão com Deus". 

Então, nós reuníamos um grupinho de filhos dos colonos e íamos 
rezando pelo caminho, aquele punhadinho de crianças: preta, bran-
ca, filho de italiano. Então, dizíamos assim: "Deus adiante, Deus 
atrás e nós no meio". E era verdade, Deus ia adiante, Deus vinha 
atrás e nós no meio. íamos e voltávamos sem nada acontecer. Nun-
ca aconteceu nada. 

Assim, graças a Deus, fiz até o terceiro ano do grupo, quando 
Passei para o quarto ano, deu a maleita, aquela doença famosa, lá 
em Porto Feliz. Eu sou de Porto Feliz. E minha mãe adoeceu. En-
tão, com a maior tristeza, ela falou para mim: Cecília você não 
Pode mais freqüentar o grupo, nem tirar o diploma, porque você 
precisa ficar em casa para fazer o serviço de casa, enquanto seus 
irmãos vão trabalhar na lavoura para trazer o sustento para casa. 
Eu tinha dez anos, apenas, e já era uma senhora dona de casa. 



Chorei demais, porque o que eu queria era estudar, ser profes-
sora. Eu achava lindo aquilo tudo. Tive sempre um espírito de gran-
deza, mal sabia eu o quanto tinha de sofrer por este mundo afora. 

Mas então, com aquela fé que tinha, eu dizia: "Ah! mamãe eu 
i<IUeria tanto ser professora e a senhora vai me tirar da escola" e 
ela disse: "não faz mal minha filha, você não pode ser professora, 
mas Deus dá seu título lá em cima". Era aquela fé que nossa mãe 
nos ensinava, e eu já me considerava diplomada. Então, a única coisa 
que eu pude, foi sair de casa com onze anos para trabalhar em 
casa alheia, para ajudar no sustento da minha casa, e foi o diploma 
que minha mãe nos deu. Diploma da educação, da cultura, saber 
tratar as pessoas: sim senhor, não senhora. Eu aprendi esse lema, 
desde pequena. Eu não precisei de professora para me educar, pre-
cisei apenas para me ensinar a ler. Educação eu levava da minha 
casa. 

Hoje em dia, tem professora de educação, eu não precisei. A mi-
nha professora de educação foi meus pais. Foi minha mãe que nos 
educou, ela foi a maior professora que existiu no mundo, e se hoje 
estou aqui falando, com esta liberdade de falar, é porque trago um 
diploma de dentro da minha casa, respeitando os outros. Cada um 
na sua categoria. Minha mãe dizia: nunca diga não a ninguém, a 
uma pessoa maior que você, mesmo contra você mesma - minha 
mãe dizia. Fale: sim senhor e sim senhora. 

Até hoje, com 44 anos, já estou quase beirando os cinqüenta, eu 
nunca disse não para ninguém. Nem para uma criança quando fui 
babá. Fui babá 16 anos e numa casa apenas, sem nunca faltar um 
dia. Nunca dei sequer uma palmada num filho de uma patroa. 

O meu patrão, Dr. Godofredo Barbosa de Freitas da Cidade de 
Bragança, família tradicional de Bragança, um dia deu para mim 
uma referência escrita e com letra em versos. Se fosse preciso fa-
zer umas mãos maciças, em ouro, ele deixaria as mãos da esposa 
dele, de qualquer pessoa e faria a mão da basinha. Mão que olhou 
meus filhos sem dizer um palavreado, e nunca dizer não. Faltava co-
zinheiro, eu ia para cozinha, faltava copeiro, e eu servia a mesa. Meu 
patrão punha um terno ali, eu ia limpar. Eu nunca escolhi o trabalho, 
p')rque doméstica não é dizer: faço só isso; doméstica tem que fazer 
de tudo porque representamos a primeira dona da casa. Então, eu 
era estimada, todo mundo me queria, todo mundo queria Cecllinha 
pretinha, filha de Benedita de Paula Teixeira. Eles não me queriam 
pela beleza, e eu era feia, desde pequenininha fui feia; eles me que-
riam pela beleza do meu trabalho, pela educação que minha mãe 
tinha dado. Então, eu era uma boneca de bonita, porque todos me 
estimavam, aqueles brancos da minha terra, que até hoje existem 
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para testemunhar aquilo que falo, lá em Porto Feliz. Então, eles 
me adoravam, as filhas de Benedita de Paula são uma beleza, me-
nina. 

Eu era uma beleza, beleza pela educação que minha mãe tinha 
nos dado. E assim cresci, e hoje resolvi tomar conta das domésticas, 
fiz-me delas presidente, assisti um conclave no Rio de Janeiro, há 
15 anos atrás, onde vi uma falha, com 70 representantes de todos 
os Estados, todas pela JOC, foram representar as domésticas no Rio 
de Janeiro, eu fui de esmola representar São Paulo, como substitu-
ta, como jogador de· futebol, fui de reserva, porque São Paulo tinha 
a verdadeira que tinha pago o conclave e eu não tinha o dinheiro 
para pagar, por isso fui como reserva, caso precisassem de mim, eu 
falaria. Mas eu já ia, feito biruta, falando sozinha pelo caminho. 
Eu vou falar sim, como é que não? Então a representante foi de 
ônibus, na caravana, eu fui no trem de segunda classe, no trem da 
Central, esse trem da morte, com passe de graça, mas fui. Tomei 
parte do conclave porque havia alojamento para as que não pude-
ram pagar e eu estava lá, de reserva. 

Então, no grande dia do conclave, na Catarina do Boré, no Alto 
da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro, foi aquela beleza, uma mesa com 
a que nós estamos aqui, foram chamadas as primeiras oradoras, 
primeira, segunda, terceira, quarta, até 70, todas em pé, falando. 
Cada uma falando coisas que não eram da nossa alçada de domés-
ticas, não sei como elas tinham sido organizadas, preparadas. Na 
hora elas não sabiam o que dizer, elas não tinham nada de cul-
tura, nada. Uma dizia: eu quero ser doméstica porque quero imitar 
os Estados Unidos, porque as empregadas aqui são escravas, eu não 
quero porque as patroas querem mandar em nós. E outra dizia: eu 
quero ser como nos Estados Unidos que a gente anda de carro, di-
rige carro, senta na mesa com a patroa ... E aquela coisa toda, aque-
la besteirada. 

Eu ficava quieta ali escutando. Naturalmente como reserva, eu 
não tinha direito de falar. Quando vi que era um fracasso total das 
domésticas, aí mais me dava ainda vontade de fazer o que eu estou 
fazendo e vou falar para V. Ex.11 Eu ali escutando, uma pobre re-
presentante, eu levantei e falei - eu sabia que os padres e as freiras 
não iam me chamar para falar e vi que estava acabando o conclave 
e eu ali sentada - e disse: eu preciso falar, e levantei a mão, mas 
com medo de sair expulsa dali. Perguntaram; o que você fai falar? 
Eu disse: vou falar sobre essas 70 representantes que estão aí e nada 
disseram. Gastaram o dinheiro de seus Estados, Piauí, Amazonas, 
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu quero falar 
70 vezes 7, porque essas 69 que estão aí não falaram nada, eu então 
quero falar. 
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Tudo isso que elas disserao nada representa para a classe do-
méstica, porque nós somos segunda classe e temos que continuar 
sendo segunda classe. Eu não quero imitar país nenhum dentro do 
meu Território. Porque nós temos bastante riqueza para sermos nós 
mesmas, dentro do nosso Brasil querido, não precisamos imitar em-
pregadas dos Estados Unidos, de guiar carro, de sentar na mesa com 
a patroa, de andar de calça comprida dentro de casa, falar inglês, 
nem português sabemos, quanto mais o inglês. Primeiro vamos apren-
der a nossa língua, o nosso idioma, tratar os nossos patrões, saber 
conversar com eles, saber dizer até bom dia que muitas empregadas 
não sabem dizer, para depois então aprendermos o inglês. O inglês 
é coqueluche obrigatória, vamos ter contato com outras línguas, 
mas não deixarmos a nossa para trás e falar a dos outros. 

E assim eu falei, falei 1 hora e 40 minutos. não sei como é que 
falei, deram liberdade, eu fui a última a abrir a bocão e não parei 
mais. Fui falando tudo o que vou falar para V. Ex.as agora. 

Eu perguntei à.s minhas colegas, representantes de todos os Es-
tados, o que quer dizer uma empregada doméstica para vocês? Nosso 
lema é duro, nós viemos de escravos, eu sou bisneta de escravos. 
Mas, não vamos continuar com a escravidão, somos livres, nós não 
somos chicoteadas, hoje em dia, para trabalhar. Nós podemos esco-
lher nosso trabalho. Qual de vocês aí que não tem sangue de negro 
nas veias, que não vem de um silêncio do passado? Levante o braço. 
Qual de vocês? Atirem uma pedra aquela que estiver incerta do que 
estou falando. Todas caladas. E uma disse: a minha avó é italiana, 
outra, a minha avó é espanhola, e é negra, mas não quer ser preta 
mas tem sangue de negro na veia, apesar de branca. 

Então, eu disse, não minhas filhas, nós temos que usar o nossr· 
uniforme porque nós somos um exército, eu considero a empregada 
um exército, uma colcha de retalhos. Nós somos um ·exército falido, 
um exército sem reconhecimento da própria Pátria chamada Brasil. 
Nós temos que nos unir por esta causa. Nós temos que começar tudo 
baixinho, por baixo, nós não podemos começar de lá de cima. É de 
baixo para cima que se começa. Temos que começar de doméstica 
para chegar além. 

Quem sabe se nós domésticas, amanhã, seremos dignas senhoras? 
Nós temos que nos preparar para isso. Nós não podemos entrar assim 
cegas, surdas, mudas, papando tudo e por tudo e por tudo e já sentar-
mos no trono como rei. Iremos receber nossa coroa, mas devagarinho 
aos poucos. Porque os ilustres que estão aqui em cima, estudaram. To-
dos não sentaram aqui no Senado por querer sentar-se. Lutaram pelos 
seus tronos. Então, nós domésticas se quisermos ser alguém um dia, 
temos que lutar pela nossa causa 
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Princípio, MOBRAL, educação, leitura; segundo, higiene, a em-
pregada precisa; terceiro, economia, estudar economia na casa dos 
seus patrões. Como ser uma verdadeira doméstica? Depois da higiene, 
depois da leitura, depois da cultura e educação, estudar amor. Que 
muitas não sabem. 

Tudo por quê? Elas não têm culpa, elas não têm casa. Empregada 
não tem um lar próprio. Tem a casa dos seus pais, as que têm pai e 
mãe, as que não têm, ficam debandadas por aí pelas ruas. Então 
é onde existe esse fraco, essa falha na classe doméstica, elas são 
atiradas ao léu, saem das suas terras para alcançar o objetivo maior 
em cidades grandes, São Paulo, Rio, agora Brasília também que está 
muito procurada pelas domésticas. Mas, elas vêm de mão vazia, não 
trazem o diploma da USP, como eu trouxe, educação de seus pais. 
Muitas delas são criadas na rua, mães solteiras, nem os pais conhe-
ceram. Vestem-se e vêm para São Paulo, para Rio de Janeiro, para 
Brasília. Primeira coisa aonde ela vai é numa agência de doméstica, 
procurar serviço. Chega bonitinha, enfeitadinha, ali o dono da agên-
cia não diz para ela o que eu estou dizendo aqui. De onde você 
veio? De onde você é? Que serviço você quer? O que é que você faz? 
Ela responde: Eu faço de tudo. Faz sim de tudo, ela fala. Mas ele 
não sabe, não procura saber nem interessa. O que ele quer é em-
pregá-la para ganhar a taxa dela. Então ele telefona: Madame; 
tenho uma empregada que chegou do interior, ela é bonita, para a 
senhora ela está boa. Ele sabe o conteúdo de fora, mas o de dentro 
ele não viu. A responsabilidade da empregada ele não 3abe. Faz a 
fichinha e lá vai ela para a casa da senhora, para casa de outros. 
Pergunta a patroa: Você sabe trabalhar? Sei, sim senhora. Sabe 
cozinhar? Sei, sim senhora. Sabe fazer arroz, feijão? Sei, sim senhora. 
Sabem como, há patroa que fica ali, que nem cigano, tirando as 
cartas delas. Sabe fazer empadinha? Sei, sim senhora. Ela não diz 
não, diz que sabe tudo. 

Então, no dia seguinte, a patroa entrega tudo para ela. É a 
falha. Ela não sabe fazer nada, às vezes, nem falar no telefone. Ela 
põe o eco no ouvido e o que ouve na boca. E· fica naquilo, o telefone 
toca e ela não atende. Então já foi a falha dela e da agência - por 
isso eu sou contra as agências. Então, justamente, é o fracasso da 
patroa e o da empregada. Fica três dias naquela casa. A patroa já 
pagou a taxa, a agência não devolve, a empregada está na rua 
novamente. 

Novamente mais uma infeliz em busca do trabalho. Não culpo 
elas. Eu não precisei viver essa vida infeliz em casa dos patrões, 
porque com 11 anos eu já era dona de casa. Mas nem todas tiveram 
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a mesma professora de uma USP como eu tive, minha mãe, D. Bene-
dita de Paula Teixeira, Deus que tenha ela nos altos. Quantas vezes 
ela me batia e eu dizia: puxa vida, desejava até que minha mãe 
morresse, se ela morrer, eu não apanho mais. Eu peço, 70 x 7, perdão 
a. ela, espiritualmente. Infelizes foram as pancadas que deixei de levar, 
talvez eu ainda fosse melhor do que sou agora. 

Mas, quando criança, eu não sabia. Hoje que compreendo a vida 
da espiritualidade, conheço o mundo mais do que ninguém, eu sei 
que a pancada deve ser dada. A mãe que não tem uma USP, uma 
universidade para pôr os filhos, ela tem que pôr a universidade do 
chicote, se ela quiser ver um filho bem amanhã. Apanhei multo da 
minha mãe, apanhei muito em criança, mas nunca apanhei da polícia 
nem da justiça. Tenho o meu nome limpo nessas áreas, porque o pai 
que não bate no filho hoje, a política bate amanhã, porque a educação 
está contrária. Então é essa USP do lar que os filhos precisam. 

Eu estou lutando Srs. Senadores, Srs. Deputados, II.m.as senhoras, 
por esta causa das domésticas. Preciso falar demais para dar expli-
cação do porquê eu criei essa Associação Nacional de Assistência aos 
Empregados Domésticos, sigla ANAED. Ela estender-se-á por todo o 
Território Nacional. Idéia que Deus me deu, sobre aquele diplominha 
da USP como eu falei que minha mãe me deu e Deus ajudava do 
outro lado, como orientador, então eu pude ser Presidente das em-
pregadas domésticas neste conclave, com 5 representantes. Quando 
acabou o conclave no Rio de Janeiro, fui nomeada Presidente da As-
sociação. 

Há vinte anos, venho lutando por ela, sem conseguir nada, nada 
mesmo, porque, há 20 anos, no passado, cada campanha política que 
aparecia, lá estava eu com o livrinho nas costas, e o livro até apo-
drecia, acabavam as letras, eu mandava fazer outro, ficava ali, que 
nem o Zequinha de Abreu, com as músicas, procurando objetivo. Eu 
faço, aconteço, você vai. .. Acabava a campanha e eu, de novo, com 
o livrinho debaixo do braço outra vez porque nada era feito. Vivi 
na ilusão todo esse tempo. 

Mas não culpo ninguém, não deu ·tempo. Quem sabe se, àquela 
época, o fruto ainda estava verde? Ninguém podia comer, tinha 
cicuta, ninguém compreendia ninguém. Hoje, o Brasil está evoluído, 
porque ele é feito por nós. Então eu sinto que o Brasil evoluiu demais, 
a democracia. Eu me considero negra, sou negra com orgulho, repre-
sentando uma raça, mas não negra pelo negrume da pele, porque 
eu vejo a democracia alta, dentro deste Brasil querido. Ninguém 
fala negro por falar, fala negro porque é a cor dele, não é por des-
prezo nem por desdém. Existe um pouquinho de preconceito, muito 
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escondidinho lá em baixo, i.stc tr1c!a vida existiu, isto não afeta a 
nós. Porque, hoje em dia, a gente vê todo mundo de mãos dadas, como 
tem esses emblemas nas paredes: "O Brasil é feito por nós". Acho 
que nós já chegamos mesmo às mãos, porque, hoje em dia, branco 
dá mão para preto, preto dá mão para branco num mundo só. Todo 
mundo canta o Hino Nacional numa só voz; reza-se o Padre Nosso, 
dado a.s mãos, então eu acho que a democracia no Brasil existe. Eu 
me considero amiga de todo o mundo, não existe preconceito no 
Brasil, quem fala que existe, mente, é que não compreende a cultura 
brasileira, não existe. Com muita falhazinha, pouca coisa, mas o 
resto todo se considera irmão um dos outros. 

Então eu quero criar essa Associação das Domésticas, Exm.0 s 
Senadores e Ex.as queridas Senhoras. Mês passado, lá na Câmara 
em São Paulo, eu soube que ia haver uma palestra da CPI na sala 
das jovens, no MDB. Então disseram: vai lá Cecília, quem sabe você 
fala qualquer coisa, está aí um grande Senador, grande mesmo, falo 
o nome dele, em pé, Senador Gilvan Rocha, este é um cirineu man-
dado por Deus, ele é o último da minha pauta, porque se eu não 
vencer agora, abandono a obra, abandono a cruz na estrada, porque 
já faz 20 anos e estou cansada. Então ele será o meu cirineu, aju-
dando-me a carregar essa cruz, pesada de responsabilidade, das do-
mésticas. Eu estou aqui, devo a ele, devo a mocidade da CPI, devo 
a CPI, devo a ele, senão não estaria aqui. Passariam, quem sabe, 
mais 20 anos e eu não aguentando mais. Morreria sem concluir minha 
obra. 

Eu fui ao MDB e lá estavam reunidas pessoas de todas as cate-
gorias: Senadores, Deputados, numa palestra sobre a CPI e quem 
quisesse falar, tinha liberdade de falar. Meu coração batia, parecia 
que queria sair fora do corpo, parecia que Deus falava nos meus 
ouvidos: Cecília, fale! Eu tinha vergonha, porque não tenho diploma, 
não tenho categc·ria alta para falar ao alcance da educação de 
V. Ex.as O Meu português é pobre, cheio de falhas, mas é sincero, 
ele sai do coração, jamais eu falaria uma mentira diante de V. Ex.as 
de tanta categoria. Porque o lema da minha casa era: apanhe mais 
não minta, quando fizer uma coisa, não negue, confesse contra você 
mesma, pc·rque a verdade continua, a mentira tem perna curta. Ja-
mais eu falaria uma mentira, sabendo que isto vai ser publicado no 
jornal. 

Fui até a sala e lá estava os debates da CPI, na sala do MDB. 
Depois que todos falaram, muitas pessoas, foi dada a palavra a quem 
quisesse falar, e eu levantei. Falei o tempo que estou falando agora 
porque, se me deixassem, eu amanhecia falando de tanta coisa que 
eu tinha para contar. A causa triste das domésticas. 
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Então eu falei, como oradora. Quando terminei minhas palavras, 
fui convidada pelo nosso querido Senador Gilvan Rocha - Deus que 
conceda a ele cem anos de vida - fui co-nvidada por ele a participar 
desta grande mesa do Senado. Eu achei que era demais. Pensei -
meu Deus - o que é que vou dizer lá, se nem diploma de grupo tenho, 
só as minhas palavras que já vêm de 20 anos passados, mas me senti 
grande naquele dia, senti-me uma Miss Universo, quando eleita 
Miss para representar o seu País, eu me senti miss desde aquele dia, 
vivia falando sozinha. Será que eu vou mesmo? Aprontei, tinha tudo 
que o Senado me daria. Não tinha nem sapato para pôr nos pés; 
não tinha um vestido bom para apresentar. Eu sou diarista, tra-
balho de diarista em casa de patrão. Quando trabalho, ganho e 
cc-mo; quando não trabalho, não ganho e não como. Eu tinha ficado 
doente, há dois meses, com essa gripe, quebrei a perna, quebrei o 
pé também e já fazia 6 meses que eu não era senhora de andar. 
Eu estava devendo a senhoria, mas como eu moro com ela há 8 anos, 
ela disse: "não faz mal Cecília, quando você trabalhar você me paga. 
Já faz 6 meses que não pago aluguel. Então eu não estava preparada 
para vir aqui, mas comecei a entrar em contato com as meninas 
da CP!, do Movimento Jovem do MDB, e todos me animaram. O 
Senador Gilvan Rocha convidou e você tem muito que falar. O Mo-
vimento Jovem do MDB me ajudou, cada um dava uma parcelazinha, 
uns davam 10, outros davam 20, outros 50. Assim pude me preparar. 
Este vestido foi uma ex-patroa. Ela sabia aonde eu ia, chamou e 
me deu. Outra me deu um par de meia, umas coisinhas; outra me 
emprestou uma malinha. Assim, hoje estou aqui orgulhosa junto de 
V. Ex.as 

O movimento doméstico, como falei para V. Ex.a, do qual sou 
representante, e preciso falar, quer uma casa para as domésticas, 
porque as falhas das domésticas são demais. Temos ladra, temos 
mulheres de baixa categoria, tudo isso misturado com nosso nível 
doméstico. E essa falha por quê? Tudo por falta dessa casa. Por-
que só tendo um lar para as domésticas, é que a classe pode evoluir. 
Porque eu considero as domésticas, a 2.a classe depois dos patrões, 
porque somos responsáveis pelas suas casas e pelas suas famílias, 
pelos seus filhos, por suas jóias. As 'Sras. saem e entregam suas 
mansões, suas casas em nossas mãos e se não tiver um elemento 
capaz, de cultura e de educação, a senhora sai e pode deixar uma 
ladra dentro da sua casa, uma assassina dos seus filhos, uma mulher 
que leva seus homens, que elas não sabem quem são, elas levam 
para dormir na casa dos patrões. Recolhem os homens às escondidas. 
Eu falo porque eu sei e vi. 

Não estou contra elas, pelo contrário, estou a favor delas, por-
que até hoje ninguém deu nada para nós, nem casa. Cego tem casa 
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e nós não temos. Existem casa do jornaleiro, casa do cego, do alei-
jado, etc. todos têm casas, menos as domésticas. Onde é que está 
a casa das domésticas, pergunto a V. Ex.a? É esse quartel que falta, 
porque essa casa poderá funcionar como escola para as domésticas. 
Elas serão alojadas dentro da própria casa, a nossa ANAED, As-
sociação Nacional de Assistência aos Empregados Domésticos. Nessa 
casa serão, então, alojadas as domésticas. Porque tem gente que 
vem da Bahia, do interior, de todos os lugares, e ela irá para esse 
quartel doméstico. Então, ali, ela receberá, com urgência, os pri-
meiros cursos de aperfeiçoamento da classe, para elas saberem como 
ser uma doméstica, uma perfeita doméstica, este é o lema. Como pode 
ser feito isto? Reeducando, ensinando que existe o MOBRAL, que é a 
coisa mais linda, e depois do MOBRAL, todos os requisitos de gênio, 
de educação, formação, cultura, economia. Economia é o maior fator 
que a doméstica precisa saber. De amor elas não entendem também, 
elas pensam que amor é amar a um homem, elas não entendem o 
amor de mulher para mulher, elas entendem que amar é amar para 
casar. O amor é distribuir aquilo que temos, amando-nos uns aos 
outros como Deus nos amou. Então, justamente é este lema que eu 
quero ensinar, na ANAED, para as domésticas. No prazo de 3 meses, 
daremos à empregada um protocolo da ANAED, por etapas, formando 
as domésticas. 

Essa casa de doméstica não será uma agência de domésticas, 
como disse a V. Ex. a, as patroas· entrarão de sócias contribuintes, 
pagando uma parcela mínima mensal, ajudando a criar esse lar, que 
também será delas. Então, elas não terão taxa a pagar, quando 
elas precisarem de uma doméstica, porque elas serão sócias desse 
lar. Não é por causa disso que eu queira fechar todas as agências, 
não. Fechar as agências criminosas, que jamais pensaram que essas 
empregadas precisam mais que tudo - não é só ficar sentadas ali 
em busca do trabalho - precisam do lar, como as mães solteiras 
que têm seus filhos, porque as agências colocam as mães. E quem 
CUida dos filhos? A patroa, não aceita a empregada com a criança, 
nem as agências aceitam. Se a empregada entra em uma agência 
cem a criança no braço, a agência a manda embora e diz que lá 
eles não aceitam empregadas com crianças. Então, é onde há o crime. 
Muitas mães matam seus filhos, jogam no lixo, e acabam odiando 
ao pai da criança, porque aquela criança é a desgraça dela; ela sofre 
Por não ter aonde entrar com a criança nos braços. Justamente é 
nesse sentido que eu peço um lar das domésticas, para que, em cada 
bairro, haja uma creche, seja da ANAED, ou de outro órgão qualquer. 
A mãe sairá do seu lar e deixará a criança na creche, e ela irá livre-
mente para o trabalho, educada, então, melhor ainda. Na saída ela 
Pode pegar o filho, mas eu queria é uma creche-lar, onde a criança 
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pudesse dormir, e a mãe dormisse no emprego, para não haver essa 
peregrinação de sair de manhã e voltar de noite. Há patroa que tem 
um lugar para as empregadas dormirem, às vezes ela não dorme 
devido aos filhos. Então, não será mais pesado nos braços de cada 
mãe, o filho, não terá mais problema. A agência, escola e a casa 
segurarão os filhos enquanto a mãe trabalha, desde recém-nascido 
até a idade de 8 anos, esse é o lema da ANAED. Esse filho receberá 
educação também, conforme a mãe irá também receber. Então, não 
haverá problemas mais tarde porque esse filho, estando requisitado 
nessa agência, recebendo orientação e educação conforme a mãe, 
com 8 anos ela poderá levar esse filho, um homem, para casa, uma 
criança educada, e não será um trombadinha mais tarde. Vou falar a 
V. Ex.8 s, mais tarde, sobre os trombadinhas. Os trombadinhas, quase 
todos são filhos de domésticas. E por que eles são trombadinhas? É 
porque a mãe não tem lar e o filho também não tem, e ela não tem 
condições de ficar em casa para educar seus filhos. Então, eles se 
tornam marginais, elas saem e os deixam na rua, e filho de rua o 
que é que dá? Ele não tem uma escola, não tem uma mãe para 
dar a ele um diploma da USP, como tive eu. Então, ele se cria como 
quer. As vezes a mãe vem para casa, às vezes não, e havendo essa 
creche em cada bairro para domésticas e para as crianças, tanto 
recebe educação a mãe como o filho. Então, o Brasil de amanhã 
não terá problemas judiciários com essas crianças. A maior parte 
é tudo filho de doméstica e de favelados. A doméstica que tem co-
ragem de trabalhar vai morar longe, mas dá um lar para os filhos, 
mas as faveladas não dão. Então, eu sou contra as favelas, contra 
as mães faveladas, porque enquanto houver esses favelas diminutas, 
que não são nem casas, são caixas feita de papel pobre e de madeira. 
Essas mães faveladas não têm vergonha, não têm amor próprio de 
gerar um filho dentro daquela imundice. Vão para as maternidades 
ter um filho e depois colocam um ser humano colocado dentro da-
quela porcaria chamada casa de f a vela. As do morro eu honro elas, 
porque elas tiveram um passado, e foram jogadas no meio do asfalto. 
Então, as favelas do morro têm tradições, de lá do morro desceram 
grandes artistas que hoje moram embaixo, no asfalto, mas elas 
foram levadas para o asfalto, à força, por não poderem morar aqui 
embaixo. Mas as favelas reles, chão, que até hoje se deixam construir 
é covardia, é preguiça, porque ela pode trabalhar como doméstica, 
comprar um terreno na periferia, e fazer uma casinha decente, 
para que o seu filho possa ter uma mesinha de madeira e possa es-
tender o bracinho para aprender a escrever e soletrar as suas letras. 
As favelas não dão condições para que os filhos estudem. Então, os 
trombadinhas que a justiça hoje ataca, que a Polícia laça essas 
infelizes crianças, lindíssimas, meninos lindos como eu vejo. Muitas 
vezes um trombadinha, uma criança laçada como a Justiça laça, 
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Pode sair dali um deputado, um vereador; dali pode sair até um 
Presidente da República. Não se pode taxá-los como assassinos, por-
que assassinos são seus pais que não têm coragem de construir um 
lar para educá-los, e eles não têm direito à aula. Então, os favelados, 
nessas favelas rasteiras, que não são de morro, eles é que têm de 
ser caçados e laçados, para eles trabalharem, porque o Brasil é rico, 
tem trabalho, o Brasil não tem braços para o trabalho, não tem falta 
de trabalho, se não se pode trabalhar em casas tem outros trabalhos, 
como na lavoura etc. Então não é preciso haver favelas, que é a 
vergonha brasileira. Essas favelas de chão, que entram pelas estradas 
afora. Quando os turistas estrangeiros entram, a primeira coisa que 
eles encontram são essas palhoças de índio, espalhadas por aí afora. 
Não sei se V. Ex.n.s conhecem ou já foram ver? Eu já fui ver, já 
tive amiga branca, bonita, que era da favela, e ela saiu da favela 
Para ir dormir na minha casa. Ela dizia: "Aí Cecília, você tem uma 
caminha tão limpinha, e minha mãe não sal lá da favela, e eu gostaria 
de ter uma caminha tão limpinha que nem você, para dormir. Então, 
toda a vida, mais de 20 anos que eu odeio a favela. Portanto, quero 
lutar pelas domésticas, para arrancar essas favelas do chão, porque 
é uma vergonha. O Brasil tem terra demais, podemos construir ca-
sinhas pequenas para que se possam alugar bem baratinho, e elas 
Possam trabalhar. Então, V. Ex.as vão me perdoar porque isso que 
falo não é só por falar, é um desabafo que sinto em mim por ver a 
minha classe jogada ao léu, por ver nas palavras e nas manchetes 
de jornais: empregada ladra, empregada isto, empregada &quilo. En-
tão, é preciso que olhem a nossa classe. Acho que daqui de Brasília 
eu vou levar maiores esperanças, esta Brasília, menina-moça, com 
apenas 17 anos que, neste Senado, me deu a oportunidade de falar. 
Brasília, esta cidade de concreto, esta arca de Noé, cidade futura. 
Vim de uma cidade de 400 anos, falar aqui numa cidade menina-
moça, com apenas 17 anos, para tentar alcançar aquilo que eu não 
alcancei lá fora. Há 20 anos, peregrino numa cidade de 400 anos, 
e tenho certeza que daqui, de uma cidade-menina, levarei a verdade. 
Brasília é uma cidade menina-moça, com este Senado maravilhoso, 
com estas ilustres personalidades. 

Portanto, sinto-me orgulhosa de participar deste Congresso, para 
falar, desculpando-me e pedindo perdão, a todos os presentes, da 
minha fala e dos seus erros, da minha verdade. Ajudem-me a criar 
essa casa das empregadas domésticas. Eu quero que me dêem a mão, 
sejam meus cirineus, Srs. Senadores, ajudando a criar a casa das 
domésticas, que aqui em Brasília também terá uma filial dessa casa, 
da ANAED. Essa casa-escola, de educação, de cultura, para que nin-
guém mais leia aquilo nos jornais e, diga, agora existem verdadeiras 
empregadas domésticas, nossas amigas. Então, ela não será mais 
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uma empregada doméstica, será uma amiga do lar, da patroa, dos 
filhos; ela cria amor, como no passado os escravos tinham amor 
aos seus senhores que, quando houve a abolição, muitos quiseram 
continuar lá dentro, mesmo como escravos, porque eram bem tra-
tados. Então, eu quero que essas empregadas se sintam escravizadas, 
mas orgulhosas pelo uniforme que vestem, mas que elas possam ter 
um diploma na mão, um diploma de fieldade, de cultura, de co-
nhecimento, de economia, de amor, amor de qualquer religião. Não 
e preciso que seja o amor católico apostólico romano pode ser o 
amor de espírita, crente, de qualquer sinagoga que seja, contanto 
que fale em Deus, e que elas saibam o caminho certo a seguir. 

Peço perdão a V. Ex.a.s, a essa Mesa, com ilustres Deputados e 
Senadores, e a todos os participantes desta digníssima sala, de onde 
]amais esquecerei um por um que aqui estiveram escutando minha 
palavra. Levo a minha lágrima para São Paulo (palmas, palmas) 
e a minha esperança. Volto amanhã para São Paulo, e quero falar 
às domésticas que, em Brasília, a nossa classe vai ser ouvida, que 
vamos ser verdadeiras domésticas, que vamos ter um exército, vamos 
ter um lar e dentro da nossa casa, vai ser hasteada uma bandeira 
brasileira, que até hoje não temos, porque não temos, casa, não temos 
lar, não temos bandeira; somente temos páginas de jornais para 
nos chamar de ladra, de vagabunda. Mas não somos isto, somos seres 
.humanos sem proteção. E pedi a Deus para eu não partir deste 
mundo sem deixar a pedra fundamental da casa da doméstica. Será 
aqui em Brasília. Seja lá no infinito, onde for que se alcance com os 
olhos, lá será fundada uma casa das domésticas. De lá ela virá para 
os seus lares, trabalhar honestamente, como um militar respeitando 
os seus generais, que serão suas patroas. Ela falará outra linguagem, 
tratará V. Ex.a.s decentemente depois de cursar essa escola de edu-
cação, de preparação, de como ser uma doméstica. Para isso é preciso 
prepará-Ias, senão sempre haverá falhas. Se eu morrer sem alcançar 
esse objetivo, jamais alguém terá carregado essa cruz pesada de res-
ponsabilidade, poderá contar o que existe por aí afora e que ninguém 
tem coragem de falar a verdade. Eu falei, mas não contra elas, e sim 
a favor delas, para que se preparem para o amanhã, porque hoje elas 
não estão preparadas. 

Peço a V. Ex.a.s perdoarem as minhas palavras grosseiras. Quero 
saber se ofendi a V. Ex.a.s, mas só ganhando esse presente que eu 
ganhei da CPI é que posso agradecer tudo isto, o princípio da nossa 
Casa das Domésticas. Levarei para São Paulo, para todas as cidades 
do interior, falarei às reportagens, vou reunir os jornalistas lá no 
meu pequeno escritório que ganhei, de esmola, sem pagar nada, nada, 
na Praça da Liberdade, 52, 11° andar, sala 1.105. Lá temos o es-
critório da ANAED, que ganhei por 6 meses, até ver se levanto a 
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Casa das Domésticas. Qualquer correspondência podem remeter para 
o endereço acima que lá estarei à espera de cada um de V. Ex.as 
ilustres Srs. e Sras. aqui presentes; todos irão combater ao meu lado, 
como· cirineus, ajudando a levantar essa grande causa que é a Casa 
da Doméstica. Levo daqui a maior esperança possível e sei que esta 
palavra não fui eu que pedi, foi Deus. <Palmas. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Conforme foi anunciado, 
Dona Cecília de Paula Teixeira teve o cuidado de através de sua 
equipe fazer algumas investigações sobre a situação real de empre-
gadas domésticas, de varredoras de rua, etc. Esses depoimentos fo-
ram trazidos por sua equipe, e farão parte de seu depoimento. Eu 
pediria apenas, para uma pequena amostragem do que são estes 
depoimentos, que a Dra. Eliana Cunha, que assessora Dona Cecília, 
em São Paulo, lesse 1 ou 2 desses depoimentos, já que Dona Cecília 
tem dificuldades visuais para proceder à leitura. 

A DRA. ELIANA CUNHA - (inaudível) - . . . Sou mãe de dois 
filhos, estou grávida, com sete meses, do terceiro. Deixei meu em-
prego de doméstica para fazer um tratamento. Não sou registrada. 
Moro em um barraco próprio, mas muito pequeno. É um cômodo só, 
onde cabe uma cama de solteiro sem colchão, um guarda louça e 
um fogão. 

Agostinha d·.:- Carvalho, Margarida, viúva, varredora de rua. Sou 
viúva, tenho 5 filhos, ganho um pouco do meu falecido, e o chato do 
serviço de Margarida é que, se a companheira de setor faltar, temos 
que trabalhar sozinha, fazendo a tarefa da outra, e não se ganha 
por aquele serviço dobrado. Só tenho uma filha, que trabalha e ga-
nha salário de menor. Realmente tenho lutado muito para sobrevi-
ver. Tem sido ài.fícil. Não se pode ficar doente que as crianças pas-
sam fome. 

Benedita Novaes de Oliveira, solteira, dois filhos, Favela Jardim 
MN. Tenho 25 anos, sou mãe de dois filhos e estou esperando o ter-
ceiro. Meu companheiro é ajudante de pedreiro. Tenho uma irmã de 
15 anos que mora comigo, e veio da Bahia para tratar dos pulmões. 
Está de cama. T~nho que viver somente com o salário do meu com-
panheiro, porquP. tão cedo não poc1~rei trabalhar. Minha cama eu 
ganhei, mas não tem colchão. As crianças dormem comigo, e eu 
gostaria de ganhar um fogão, pois o meu está vazando gás, e no 
barraco não dá para cozinhar com lenha. 

Lourdes Pereira, 28 anos, solteira, operária. Trabalho n:J. Viter-
prer. A gente vive um clima muito ruim lá na fábrica. O chefe de-
cidiu que os operários só podem ir ao banheiro duas vezes por dia: 
Pela manhã e à tarde. Nem antes do almoço se pode lavar as mãos, 
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porque só temos uma hora para comer, e é preciso bater o ponto an-
tes e depois do almoço. Como há muita gente na fila para bater o 
ponto, se formm: lavar as mãos, ficamos sem tempo para comer. 
Assim mesmo, ficamos cerca de 15 minutos na fila, e sobra pouco 
tempo para engolir a comida. Além disso, durante o trabalho não 
se pode conversar, o feitor aparece logo para chamar a atenção da 
gente. 
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MOEMA EULALIA TOSCANO 





A SRA. MOEMA EULALIA TOSCANO - Depois de agradecer suas 
palavras elogiosas e certamente imerecidas, gostaria de dizer o que re-
presenta para nós, femininistas, a instalação desta CPI da Mulher. 

Na verdade, isto representa a outorga de um status oficial a um 
problema que vem sendo denunciado há muito tempo no Brasil. 
Podemos assinalar pelo menos 50 anos de luta pela ascensão social 
da mulher pela sua emancipação e, no momento em que o próprio 
Poder Legislativo, representado pelo Congresso Nacional, instaura 
uma CP! para cuidar especificamente dos termos ligados ao status 
da mulher, ao Estatuto Nacional da Mulher, representa realmente 
a outorga de um diploma oficial para esses problemas. Daqui em 
diante, teremos multo mais segurança em tratar dos problemas da 
mulher, porque sabemos que os mesmos foram assumidos pelo pró-
prio Poder Legislativo e, portanto, atribuídos a eles real importância 
que têm no quadro da sociedade brasileira. 

Não podemo~ compreender o problema da mulher desligado do 
contexto econômico, social e cultural em que ela vive. Há toda uma 
problemática nacional que explica, em última instância, a situação 
atual da mulher em nossa sociedade: o problema do êxodo rural, o 
da desqualificação da mão-de-obra, .o da escassez de escolas, o da 
má qualidade dos transportes, tudo isso, em certa medida, está 
ligado e ajuda n se compreender a situação da mulher em nossa 
~ociedade. 

Por um larlo, embora haja esse aspecto geral, só se pode definir 
essa situação em um quadro global, é evidente que a situação da 
mulher tem certas especificidades: ela se explica, no caso brasileiro, 
em função de toda uma tradição cultural paternalista que incidiu 
sobre a situação da mulher. De outro lado, o f.ato de só muito recen-
temente vir se dando o ingresso da mulher brasileira no mercado de 
trabalho como agente produtivo. 

Esse ingresso traz problemas seriíssimos e, aos poucos, ela mesma 
vai se convencendo de que se não pode resolvê-los no plano pura-
mente individual muito menos no familar. São problemas que, em 
última análise, só podem ser resolvidos pela sociedade como um 
todo e, mais particularmente, pelo Estado. Quando nos referimos a 
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esse tipo de solução, não estamos pensando apenas em soluções na 
área legislativa, e embora seja evidente .a importância de uma for-
mulação legal que ampare a mulher trabalhadora, é evidente que a 
solução não se esgota nesse nível de formulação legal; há necessidade 
de se aprofundar muito mais o equacionamento dos problemas e 
instrumentalizar essa legislação, a fim de que ela possa ser eficaz. 

A respeito disso, gostaria de ler uma das conclusões do último 
Encontro Regional sobre a Integração da Mulher no Desenvolvimen-
to da América Latina, realizado pela CEPAL em junho deste ano e 
onde se diz, textualmente, o seguinte: 

"É evidente que a legislação, enquanto discrimina a mu-
lher, impede sua integração ao desenvolvimento, e ainda que 
as medidas legislativas não sejam por si sós suficientes para 
assegurar a igualdade da mulher, a eliminação de todas as 
normas discriminatórias abre o caminho para a igualdade." 

Assim, está bem configurado, nesta conclusão, o papel que se 
reserva a uma legislação de amparo à mulher, que responda real-
mente às suas necessidades concretas. 

Por outro lado, embora reconheçamos o valor dessa etapa legis-
lativa no equacionamento dos problemas da mulher, fica muito claro 
que embora ela seja importante, não resolve os problemas, a não ser 
que essa legislação seja acompanhada de uma regulamentação e uma 
instrumentalização, em termos de fiscalização, que torne essa legis-
lação realmente operante. Temos o exemplo da legislação trabalhista 
-não apenas a CLT, mas já na década de 20 tínhamos uma legisla-
ção de amparo à mulher trabalhadora - e todos nós que estudamos 
e lidamos com essa mulher, sabemos que, na realidade, a legislação 
muito pouco tel!l. funcionado, ao contrário, ela tem, em alguns casos, 
até mesmo servido como uma "camisa de força" para impedir a inte-
gração mais completa da mulher no mercado de trabalho. Em outros 
casos, tem sido extremamente limita:da como na previsão das creches, 
onde se esquece que a creche apenas é insuficiente para atender aos 
filhos da mulher trabalhadora, porque esse problema tem que ser 
complementado por uma institucionalização de jardins de infância 
e centros de recreação onde essa mulher possa deixar os filhos, depois 
da idade da creche; o problema da legislação discriminatória em 
relação a certos tipos de trabalho que a mulher não pode fazer e 
que atualment~ estamos vendo que na realidade isso simplesmente 
retira a mulher de um mercado de trabalho que há algumas décadas 
podia ser de difícil compreensão, mas que hoje é perfeitamente nor-
mal. No mundo inteiro, a mulher está lutando pela perfeita igual-
dade de direitos, diante da lei, em termos de trabalho. 
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Hoje está provado que a mulher pode executar qualquer tipo de 
trabalho que o homem executa, e se esse trabalho é insalubre para o 
homem, também o é para a mulher; se é inconveniente para o 
homem, também o é para a mulher. O que se tem que fazer é res-
guardar a segurança do trabalho para os dois sexos. 

Quando no.'3 remetemos ao título da CPI que estuda a situação 
da mulher no Brasil, do ponto de vista sociológico não se pode ver 
essa situação dH mulher como alguma coisa uniforme, global, que 
atinja a todas as mulheres brasileiras. Daí a necessidade de, a priori, 
por uma questãc• metodológica, estabelecerem-se certas categorias 
sociológicas da mulher brasileira. 

A mim parecem existir, pelo menos, três categorias sociológicas 
que são essenciais para definir os tipos de mulher com os quais a 
CPI vai ter que se defrontar quando· tentar apresentar as conclusões 
de seu trabalho, de toda essa pesquisa que está fazendo. Essas cate-
gorias seriam: em primeiro lugar, distinguir a mulher do campo da 
mulher da cidade. Há problemas muito específicos que atingem essas 
duas categorias, que não podemos deixar de levar em consideração 
quando se propõe levar-lhes soluções. 

Em segundo lugar, temos a diferença entre categorias de mulheres 
que trabalham e que não trabalham. Ambas têm problemas. Não é 
pelo fato de a mulher não trabalhar - e ·aí nos referimos à mulher 
que trabalha em uma atividade produtiva - não é pelo fato de ela 
não estar inserida na população economicamente ativa que ela não 
tenha sérios problemas a serem enfrentados. Em terceiro lugar, a 
categoria das mulheres que trabalham e não têm filhos e as que tra-
balham e têm filhos em idade que ainda precisam de sua assistência. 

É nessa última categoria que vou me deter com mais tempo e 
é exatamente o grupo que estamos estudando no Centro da Mulher 
brasileira e é a categoria social em relação à qual estamos mais 
preocupadas porque é aquela cujos problemas mais agridem no dia-
a-dia pela luta da emancipação da mulher. Quem cuida dos filhos 
dessa mulher que trabalha? Este, o grande problema que se coloca 
e que para nós, feministas, é realmente angustiante. 

É evidente que a chamada "dupla jornada de trabalho" não 
explica a possibilidade de a mulher realizar com eficácia as duas 
atividades. Não há mulher que consiga cumprir bem duas jornadas 
de trabalho - uma ligada ao lar, ao cuidado dos filhos, à cozinha, 
etc., e outra ligada ao trabalho. O que a experiência mostra é qGe 
a mulher ou é uma boa mãe e uma funcionária precária, uma ope-
rária limitada, ou é uma boa funcionária, uma boa comerciária, e não 
pode ser uma boa mãe. Não há capacidade física, nem de uma "Hér-
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cules feminina", que torne possível ela atender, com a mesma eficácia, 
à casa e ao emprego. O que vemos na prática é, ou os filhos ficarem 
abandonados, a não ser que ela tenha estrutura econômica para 
manter uma estrutura familiar de apoio - mas não é o caso da 
mulher brasileira em geral - ou ela realmente vai ser uma funcio-
nária deficitária, uma operária faltosa, uma empregada insegura, 
até correndo o risco de sofrer sérios desequilíbrios psicossomáticos. 

Assim, essa dupla jornada de trabalho só existe realmente em 
nossa imaginação. Nenhuma mulher consegue cumprir com eficácia 
as duas jornadas. Coloca-se aí o seguinte problema: ela tem necessi-
dade de trabalhar fora, de reforçar o orçamento familiar e, de outro 
lado, tem filhos pequenos - na medida em que a ciência moderna 
ainda não encontrou um sucedâneo para a mulher como agente pro-
curador; ela ainda é a grande incubadora, a agente que tem o mo-
nopólio da reprodução e isso a mulher trabalhadora tem que en-
frentar com muito mais dureza e resistência do que as mulheres de 
classe média ou as profissionais liberais. 

Podemos situar as soluções para a mulher trabalhadora em re-
lação aos filhos, em três níveis institucionais: o nível das salas de 
amamentação, de aleitamento, já previstas pela CLT origlnal; o 
nível das creches que atendem à criança, os filhos da trabalhadora, 
em geral de 6 meses até os 3 anos e, finalmente, o nível das institui-
ções de jardim de infância, de centros de recreação e escolas mater-
nais, que vão se ocupar da criança entre os 3 anos e sua entrada na 
escola primária. 

Já me referi ao fato de que os dispositivos legais existentes no 
Brasil em relação à mulher trabalhadora têm-se mostrado plenr.-
mente insuficientes para atender a essas necessidades. 

Vou relatar aqui, de forma resumida para não prolongar muito, 
quais são, a nosso ver, as principais razões que explicam a inope-
rância desses dispositivos legais. Nesta medida já estou "armando" 
a Comissão Parlamentar de Inquérito de alguns dados que são im-
portantes para encarar quando se tratar de tentar solucionar ou de 
equacionar essas soluções. 

Em primeiro lugar, citaríamos a própria legislação que, como já 
disse, é falha, imprecisa, deficiente na própria redação e na ausência 
de mecanismos de punição aos faltosos. 

Em segundo lugar, lembraríamos a incapacidade material dos 
órgãos do Ministério do Trabalho- e estamos aqui com seu represen-
tante- que terá de enfrentar esse problema- no sentido de viabi-
lizar a execução da lei. O que o Ministério do Trabalho, pelo menos 
na Delegacia Regional do Rio de Janeiro, tem alegado constantemen-
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te é a falta de pessoal e recursos técnicos que tornem possível exigir 
o cumprimento da lei. Ouço isso há mais de 10 anos, o que significa 
que o Ministério do Trabalho não se tem preparado para enfrentar 
esse problema angustiante de exigir da empresa privada no Brasii. 
que simplesmente cumpra a lei. É muito pouco, mas já seria muito 
para a mulher trabalhadora. 

Em terceiro lugar, a desídia reconhecida, por parte de órgão3 
oficiais e das empresas, no sentido de considerar como fato primor-
dial na construção das creches ou na assinatura de convênios das 
empresas com firmas particulares, considerar o problema da dis-
tância que existe nos grandes centros urbanos brasileiros, entre a 
residência da trabalhadora à fábrica, à empresa onde ela exerce sua 
atividade e a creche. 

A esse respeito, vou citar um exemplo que é mais do paradigmá-
tico, para explicar como o problema não está sendo bem colocado 
pelo menos no Rio de Janeiro, que é a cidade onde tenho mais ex~ 
periência nesse setor: existe uma creche, chamada Assistência Téc-
nica Global, que funciona na Rua Barão do Bom Retiro, n.o 358, 
Engenho Novo. Essa creche está perfeitamente instalada do ponto 
de vista técnico - do ponto de vista de instalações materiais, é 
excelente. Mas, surpresa de quem a visita: não há uma criança na 
creche. 

Questionamos o diretor da creche sobJ:e como ele explicava isso, 
depois de ele nos ter dito que havia firmado convênio com 80 empre-
sas no Rio de Janeiro. Ele tem convênios para dar atendimento aos 
filhos da mulher trabalhadora, e não há uma criança na creche. Ao 
perguntarmos como ele explicava uma creche tão linda e inerte, ele 
respondeu que era porque a mãe trabalhadora é ignorante e não dá 
valor à creche, ela ainda prefere deixar a criança com seus parentes, 
etc. 

Ora, é só examinar o local onde se situa a creche- Engenho Novo 
- e quem conhece o Rio de Janeiro pode, pelo menos, visualizar o 
problema - essa mulher em geral mora em bairros operários: Vila 
Kennedy, Cidade de Deus, Nova Iguaçu, etc. - as fábricas ficam 
geralmente na Avenida Brasil. Qual é a condição que essa mulher 
tem de carregar seu filho de um subúrbio distante para Engenho 
Novo e, de lá, deslocar-se para a fábrica, para, na volta, percorrer 
o mesmo caminho? Está mais do que explicado por que não há ne-
nhuma criança. Não é a ignorância da mãe, não é o desprezo que 
ela tem pela creche, mas sim a impossibilidade material de se utili-
zar dessa creche. 

No entanto, a situação, a cobertura legal está perfeita: a creche 
está instalada dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, 
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está registrada no Ministério do Trabalho, os convênios firmados com 
as empresas são perfeitamente legais mas, simplesmente, de fato a 
coisa não funciona. 

Quanto à situação atual das creches, em geral no Rio de Ja-
neiro, trago o depoimento que se relaciona com o Rio mas, de certa 
forma, os dados podem ser estendidos com certas limitações, com 
certas reduções a São Paulo e a Porto Alegre. Nesta cidade também 
estamos em contato com o pessoal que trabalha em creche e o pro-
blema é mais ou menos semelhante, embora seja mais agudo no Rio 
de Janeiro. 

Como é que está a situação das creches no Rio de Janeiro? -
O Ministério da Saúde arrolou, em 1975, cerca de 90 creches regis-
tradas no seu órgão especializado. O número de vagas proporciona-
das era cerca de 6 mil e 800. Portanto, estimando-se que apenas 
1,3% da efetiva procura por parte das mães pode ser atendida. Para 
estabelecer uma comparação com a situação de um país que visitei, 
a China, de onde voltei nesta quinta-feira, e deixando de lado qual-
quer relação entre o sistema político vigente naquele pais e no Brasil, 
quero dar o depoimento de uma cidade que visitamos. Era uma dele-
gação de mulheres chefiadas por mim e que foi convidada apenas 
para entrar em contato com as instituições ligadas ao trabalho e à 
assistência social que é dada à mulher chinesa. Visitamos uma cidade 
média, com uma população de cerca de 600 mil pessoas e muitas 
indústrias de médio e pequeno porte. Visitamos as fábricas, as cre-
ches, as casas de crianças e, depois, perguntei à senhora que nos 
acompanhava qual era o número de creches que havia nessa cidade. 
Respondeu-me ela que entre salas de aleitamento, creches e jardins 
de infância havia 7 mil e davam atendimento a 30 mil crianças. É 
preciso dizer que na China toda mulher com menos de 60 anos está 
inserida na produção. 

O Brasil inteiro não tem 500 creches para atender a mulheres 
trabalhadoras. Uma cidade média num país pobre, com a mesma 
precariedade de recursos econômicos do Brasil tem 7 mil creches. 
Isso significa que toda m_ulher trabalhadora que não pode dispor de 
um membro da família que lhe ajude no cuidado com os filhos tem 
lugar onde pôr os seus filhos. 

No Rio de Janeiro, e de novo vou citar apenas os fatores mais 
graves que devem ser denunciados nessa oportunidade que se abre 
a nós de falarmos na Comissão Parlamentar de Inquérito, nós arro-
laríamos os seguintes fatores: 

Em primeiro lugar, a descaracterização progressiva das creches 
tradicionais, como por exemplo, a Obra do Berço que tem mais de 
40 anos de existência e que foi criada para atender aos filhos das 

426 



empregadas domésticas da Zona Sul. Essa obra que a Deputada Ly-
gia Lessa Bastos deve conhecer porque é uma obra muito tradico-
nal e ligada à vida do Rio de Janeiro, atualmente vem sofrendo 
uma descaracterização progressiva, na medida em que pelo convênio 
firmado com a SEEM ela é obrigada a abrir um número de vagas, 
cada vez maior, para as crianças enviadas pelo juizado de menores. 
Essas crianças ou foram abandonadas pelas mães ou a família teve 
o pátrio poder cassado pelo Juiz de Menores, pela falta de condições, 
e o juizado as envia para a Obra do Berço. Por força do convênio 
e mesmo para sobreviver como instituição gratuita, que ela é obri-
gada a aceitar essas crianças. Então o que está acontecendo é que 
esta criança está deslocando o filho da empregada doméstica. Cada 
vez há menos filhos de mulheres trabalhadoras e mais crianças ór-
fãs, desemparadas que estão ocupando o lugar das outras e não há 
como resolver isto no nível da própria instituição. A Obra do Berço 
não tem como sobreviver a não ser por força do convênio com a 
SEEM e por força desse convênio ela é obrigada a receber essn.s 
crianças. Então, cada dia há menos vagas para os filhos das empre-
gadas domésticas. Atualmente, está em torno de 20 a 30 vagas para 
as empregadas domésticas e as outras todas estão sendo progressi-
vamente assumidas por aquela instituição. 

Este é um assunto que não .se resume apenas à Obra do Berço, 
pois está atingindo a maior parte das creches que foram feitas para 
atender aos filhos· das mulheres trabalhadoras no Rio de Janeiro. 

Em segundo lugar, há que se d·enunciar que a iniciativa privada, 
nesse setor de creches, tem aumentado bastante. No Rio de Janeiro, 
por exemplo, há uma média de uma creche nova por mês. Agora, 
são creches destinadas a famílias de maior nível de renda, cohram 
em média 2 mil a 3 mil cruzeiros de mensalidade e que, nos últimos 
tempos, têm chegado ao requinte de cobrar por hora, nos moldes dos 
estacionamentos de automóveis. A criança é deixada lá durante 1,2, 
3 horas e paga uma quantia X, e, assim, progressivamente até 12 
horas, que é o máximo que elas ficam com as crianças. Aí é uma 
exorbitância. É preciso que essas profissionais tenham um salário 
altíssimo para que elas possam usar a creche, que está cobrando 
em torno de 3 mil cruzeiros para que a criança possa permanecer 
lá o dia inteiro. Então, a iniciativa privada não se preocupa por 
outro tipo de creche, evidente. Ela, como empresa, visa ao lucro e 
como tal não pode ter preocupação com aquelas mulheres de baixa 
renda. Esse é um outro problema com que nós nos defrontamos. 
A rede de creches está crescendo mas não está crescendo o atendi-
mento ao filho da trabalhadora. 

Em terceiro lugar, o Ministério do Trabalho, conforme já men-
cionei aqui, através das suas delegacias regionais, alega não ter con-
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dições de cumprir sua função de órgão fiscalizador da lei, por falta 
de verbas e de recursos técnicos. Não apenas isso, o fato de que a 
antiga divisão de assistência à mulher e ao menor, que foi um ór-
gão criado exatamente para atender à mulher trabalhadora e ao me-
nor trabalhador perdeu tanto a sua importância que, hoje, essa di-
visão, que tinha um certo status dentro do quadro administrativo 
do Ministério, é simplesmente um setor, quer dizer uma parte mí-
nima dessa delegacia regional que não tem nenhum poder de atua-
ção prática. Realmente, ficam meia dúzia de funcionárias, perdidas 
ali, que não sabem sequer explicar o que é aquele sct::Jr. Tive ocasião 
de me entrevistar com elas e fiquei realmente abismada pela falta 
de informações que elas têm a respeito da assistência à mulher tra-
balhadora. 

Em quarto lugar, eu lembraria a questão da LBA. Todos sabe-
mos que a LBA manipula recursos orçamentários volumosos, por-
tanto, seria justo perguntar-se até que ponto a LBA poderia fazer 
alguma coisa pela mulher trabalhadora. Acontece que a LBA, pela 
definição dos seus próprios estatutos, ocupa-se com o chamado quar-
to estrato da população, ao qual o Presidente da LBA chama de 
pré-previdenciário, isto é, que está fora do sistema previdenciário. 
A LBA exerce exatamente uma ação supletiva em relação àqueles 
grupos sociais que não estão amparados pela legislação previden-
ciária. Nessa medida, embora a LBA tenha ajudado, tenha finan-
ciado algumas creches, elas em geral não se destinam a mulheres 
trabalhadoras mas sim à mulher mais marginal da sociedade, a 
favelada, a mendiga, a subempregada, àquela mulher que, realmente, 
não tem amparo legal algum. Portanto, nós não contamos com os 
recursos da LBA para ajudar a expansão da nossa rede de creches. 

E os sindicatos? É outra pergunta que podemos fazer. Em qual-
quer sociedade industrial, principalmente na do tipo capitalista, o 
sindicato é aquela entidade de representação de classe que reivindi-
ca os direitos da classe trabalhadora. Seria justo, portanto, que os 
sindicatos se mobilizassem, principalmente aqueles cujo número de 
filiados é majoritariamente feminino, que se interessassem por rei-
vindicar junto à empresas, junto ao Estado, a ampliação da rede 
de creches. O sindicato, em geral, nada tem feito neste sentido. Sa-
bemos como os sindicatos brasileiros têm-se descaracterizado, nos 
últimos anos, nesse seu compromisso de estabelecer o contacto en-
tre as empresas e a classe empresarial para levar a essa classe as 
reivindicações básicas da classe trabalhadora. A maior parte dos 
sindicatos que nós visitamos no Rio, hoje, nos dão muito mais a im-
pressão de clubes de escolas supletivas, de ambulatórios de atendi-
mento médico, do que um órgão de reivindicação das necessida-
des da classe trabalhadora. Então, estamos perdendo alguns recur-
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sos ociosos subutilizados, que seriam da maior importância se fos-
sem mobilizados. Alguns desses sindicatos que visitamos estavam tra-
tando, por exemplo, da marcação da eleição de miss do sindicato, 
da sua rainha, mas nenhuma reivindicação diretamente ligada às 
necessidades da mulher trabalhdora. 

Finalmente, outro aspecto da maior gravidade, da maior impor-
tância de ser denunciado é o fato de que inexiste um plano de cria-
ção e expansão de creches que esteja ligado aos planos de expansão 
e construção da casa própria. Não se vê, nos países industrializa-
dos de qualquer nível, esse divórcio entre a parte assistencial das 
vilas operárias, dos conjuntos habitacionais, e as necessidades das 
classes trabalhadoras. Em qualquer pais do mundo, medianamente 
civilizado, toda essa parte de planejamento urbano leva em conta a 
necessidade de creches e a necessidade de centros de recreação. No 
Brasil, nós consultamos o BNH, que alegou ser simplesmente um ór-
gão de financiamento. Ele não planeja concr-etamente os conjuntos 
residenciais e as vilas. Quem planeja é a firma com a qual contrata. 
Essa firma, por sua vez, não está interessada, talvez não tenha nem 
conhecimento das necessidades sociais da população que vai habi-
tar essas vilas. Isso faz com que a maior parte das vilas residen-
ciais, dos conjuntos habitacionais contem, no máximo, com uma área 
livre para lazer que depois é abandonada e na melhor das hipóteses 
ainda vai transformar-se em área de estacionamento. E seria um 
veiculo muito eficaz de planejamento para as necessidades futuras 
da sociedade urbana brasileira essa de vincular a construção dos 
conjuntos residenciais à necessidade de creches. Em cada conjunto 
residencial deve ser previsto um número de creches correspondente 
ao número de mulheres em idade fértil que vive nesse conjunto re-
sidencial. Temos exemplos no Rio de Janeiro: a Cidade de Deus. 
Uma população de dezenas de milhares de trabalhadores onde exis-
te apenas uma creche que não atende nem a 80 crianças. A Vila 
Kennedy: dezenas de milhares de moradores, a maior parte da 
classe trabalhadora, tem um sistema de creche-lar que é muito in-
teressante, aliás, que podemos explorar muito bem em termos de 
ampliar o sistema. Essa creche atende apenas a umas 30 crianças. 
Temos o exemplo da Rocinha, com uma população estimada em 160 
mil habitantes, todos da classe trabalhadora, só empregadas domés-
ticas onde se estima que haja 20 mil e, no entanto, existe uma única 
creche de uma instituição religiosa que atende a 20 crianças. Isso, 
realmente, é ridículo pensar-se que a mulher brasileira não tenha, 
até hoje, condições de contar com uma infra-estrutura de apoio nas 
horas em que ela é obrigada a permanecer fora do lar. Realmente 
é uma coisa que espanta, que alarma, c que clama por uma solução 
imediata. 
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O quadro que nós resumimos não é certamente um quadro cor-de-
rosa e eu peço desculpas por isso. Mas, anima-nos muito mais que 
a denúncia, o desejo de oferecer alternativas de solução e a crença 
na possibilidade de equacionarmos os problemas. Mesmo sem mu-
danças mais profundas na estrutura social, simplesmente utilizando 
os recursos ociosos que existem na sociedade urbana brasileira, em 
termos de capacidade de mobilização dos moradores dos bairros des-
ses conjuntos, que estão em grande parte ociosos em relação à ati-
vidade social, a possibilidade de mobilizar recursos ociosos em ter-
mos de pessoal, em termos de imóveis perfeitamente subutilizados 
que existe uma quantidade enorme em todos os grandes centros ur-
banos brasileiros que poderiam ser mobilizados para creches, a mo-
bilização não apenas de recursos humanos, suas, como recursos ma-
teriais através de todos esses mecanismos de recursos previdenciá-
rios e a passagem, que nós imploramos que seja feita tão rápido 
quanto possível, dos planos de toda essa rede assistencial brasileira, 
planos de creche que existem em uma quantidade bem razoável, a 
passagem do plano do papel para a prática, a fim de solucionar o 
problema da mulher trabalhadora que arca com ônus de ter que 
atender aos seus filhos menores, enfim, ela percebe que este ônus 
não é só dela. Até agora ela está convencida de que o encargo da 
família é compromisso apenas dela. Em geral, uma mulher abando-
nada que não tem nem companheiro. Para que ela aprenda pela 
politização, pela divulgação de todo esse trabalho que se está fazen-
do em torno das creches, que ela aprenda que o Estado tem um certo 
compromisso com ela porque, em última análise, estamos cuidando 
do próprio capital humano em relação ao qual nós esperamos que 
se faça o processo de desenvolvimento do Brasil como País do fu-
turo. 

Muito obrigada pela atenção. (Palmas.) 
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LEDA COLLOR DE MELLO 





Exmo Sr. S::mador Gilvan Rocha, Presidente desta CPI 
F..xma. Sra. Relatora Deputada Lygia Lessa Bastos 
Srs. Senadores, Srs. Deputados, 
Minhas Senhoras e meus Senhores. 

I - Introdução 

Originada na esclarecida iniciativa do Senador Nelson Carneiro, 
esta CP! presta grandes serviços à nossa comunidade ao preencher 
uma sensível lacuna relativa ao melhor conhecimento da condição 
que nela ocupa a mulher brasileira. 

Já contamos, no passado e no presente, com figuras de mulhe-
res que honraram a espécie feminina e cuja atuação bem merecia 
uma pesquisa que as relacionasse com os acontecimentos históricos 
de que participaram e com as modificações do.s costumes que moti-
varam com sua atuação e com sua influência, desde os tempos co-
loniais até os nossos dias. 

Um estudo aprofundado do papel desempenhado pela mulher 
brasileira, mas para o qual não contamos ainda senão com uma 
escassa bibliografia, seria elemento valioso para o conhecimento da 
nossa localidad<! social. Como já alguém disse, quem quiser conhecer 
um povo procure, antes de mais nada, saber como nele vive a mu-
lher. E assim se poderia colocar o devido enfoque sobre o erro 
político e social que a discriminação contra a mulher significa para o 
bitolamento e ~ atraso das comunidades humanas. 

As vozes abalizadas que aqui se fizeram ouvir nestes últimos 
seis meses já compuseram um vasto painel, que quase sempre, infe-
lizmente como acabou de dizer a minha predecessora, de cores som-
brias, a respeito do lugar que ocupa a mulher brasileira nas diferen-
tes faixas em que atua e dos obstáculos e dificuldades com que se 
defronta tanto para a sua auto-realização como para que seja re-
conhecida e devidamente apreciada a colaboração que ela presta, 
sem sombra de dúvida, para o desenvolvimento nacional e para 0 
equilíbrio psicossocial das nossas comunidades. Esta CPI dá, por-
tanto, uma grande contribuição ao progresso brasileiro, proporcio-
nando à mulher, pela primeira vez no Pais o ensejo de pronunciar-
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se, em caráter oficial, sobre os problemas que, ao mesmo tempo que 
a atingem diretamente, se refletem na área em que ela atua, a 
começar da família. 

Mas talvez a maior vantagem desta CPI, segundo afirma o 
Estado de S. Paulo, em nota publicada no dia 14-8-77, é que os par-
lamentares que a compõem "já concluíram que o assunto é mais 
sério do que parecia ... e dizem não ter mais dúvida: a mulher é 
de fato discriminada sob todos os aspectos ... inclusive com o apoio 
do Código Civil, que garante a supremacia masculina". 

Diz ainda O Estado de S. Paulo, o maior órgão de imprensa da 
América Latina, que "a grande surpresa dos Senadores, Deputados 
que freqüentam a CPI tem sido esta: as mulheres que estão depondo 
não reivindicam privilégio nem proteção ... Ao contrário do que se 
imaginam: ela3 não foram ao Congresso para combater o homem ou 
para tomar o seu lugar". 

Efetivamente, creio que aqui não se tem ouvido diatribes nem 
polêmicas, mas exposições objetivas, descrições de injustiças, de-
monstrações do valor da colaboração da mulher e reivindicações, es-
sas, sim, de respeito à dignidade do ser humano, que ela, a mulher, 
representa tant•J quanto o homem. 

Em 1945, quando da instalação da Assembléia das Nações Unidas 
em São Franciwo, coube a uma ilustre representante brasileira, a 
Dra. Berta Lutz, propor que dentro daquele organismo internacional 
fosse criada umr, Comissão dos Direitos da Mulher. Foi através dessa 
mesma Comissão que a ONU realizou em 1975, na cidade do México, 
durante o Ano Internacional da Mulher, o 1.° Congresso Mundial das 
Mulheres. Uma das resoluções de tal Congresso consagrou a década 
1975-1985 a estudos, pesquisas e levantamentos sobre a condição da 
mulher e sobre os mei-os de elevar essa condição em todos os países-
membros da ONU. Assim, nada mais oportuno do que o funcionamen-
to, dentro do Congresso Brasileiro, de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito neste momento. e para este fim. Nosso Poder Legislativo 
acompanha, assim, a execução de trabalhos similares certamente em 
andamento em diversos outros países, sobretudo os do mundo desen-
volvido, no sentido da definição e da valorização do status feminino. 
A mulher, por sua vez, não está inativa: em toda parte ela segue de 
perto, atentamente, a evolução desta ordem de idéias. Mais do que 
isso: com os movimentos que promove e os pronunciamentos que 
faz, com as publicações de um sem número de estudos descritivos ou 
polêmicos, ela provoca e torna inadiável uma tomada de consciência 
do mal que representa para a humanidade o descaso com que é tra-
tada a mulher ainda hoje, quando as comunidades divulgam pelo 
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mundo inteiro exemplos ou sugestões logo imitados pelos inexperi-
entes e despreparados. 

Louvem-se, portanto, o esforço e o espírito democrático dos re-
presentantes do povo brasileiro, que através deste inquérito resolve-
ram tomar conhecimento do modo de pensar e de sentir da metade 
desse mesmo pcvo. 

Animada pPla gentileza dos convites do Senador Nelson Carneiro 
e dos Deputados Lígia Lessa Bastos e Theobaldo Barbosa, aos quais 
agradeço sensibilizada a distinção que tanto me honra, aqui me 
encontro desejosa de somar minha modesta contribuição a esta 
iniciativa que r.Jarcará época na história do desenvolvimento bra-
sileiro. Sei que irei repetir muito do que já tem sido dito. Mas creio 
que nunca será demais realçar os contornos de um problema que 
há tão pouco tempo vem sendo abordado com seriedade em nossa 
terra. 

11 - Definição da dona-de-casa 

Não tenho qualquer atividade específica a que me referir, pois 
não possuo títulos universitários nem exerço qualquer profissão ca-
talcgada como tal. Exerço, isso sim, um ofício que, embora indispen-
sável à comunidade, é por ela olhado por cima do ombro: sou dona-
de-casa, ou seja, 'de prendas domésticas", c0mo usualmente se escre-
ve ao preencher qualquer formulário. Nesta profissão se inclui quase 
que a totalidade das mulheres, porque mesmo as que têm alguma 
atividade remunerada são ao mesmo tempo esposas, donas-de-casa e, 
em geral, mães de família. Desejo focalizar aqui este grande contin-
gente que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
deve somar cerca de 20 milhões de mulheres, ou seja, a metade da 
nossa populaçãa adulta, sendo os 70 milhões restantes constituídos 
de crianças, jovens de menos de 20 anos e anciões. 

Mas o que é dona-de-casa? 

Dona-de-casa é a mulher que, sem qualquer preparação espe-
cífica e sem qualquer remuneração, se responsabiliza pela manuten-
ção e a preservação de um lar, ou seja, do marido, dos filhos e da 
casa em que hcbitam. É ela quem executa ou supervisiona os traba-
lhos necessários à conservação e à organização da residência, e ao 
conforto e à saúde dos membros da família. Paralelamente a isso, é 
ela quem provê it formação dos filhos como futuros cidadãos, e quem 
dá apoio e estímulo ao marido para realizar-se. Na faixa dos valores 
morais, fica ainda a seu cargo zelar pelo bem-estar efetivo da famí-
lia, pela existência no lar de um clima emocional propício a um 
bom entrosamento entre os seus membros e ao fortalecimento dos 
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laços biológicos que os unem; num ambiente que promova entre eles 
uma atmosfera de amizade, de confiança e de solidariedade, capaz de 
tornar a família um forte núcleo social, a célula-mater, realmente, 
da sociedade. 

Como o trabalho de dona-de-casa se entrosa intimamente com 
o de esposa e de mãe, e se exerce no recesso do lar, ele se distingue 
de qualquer outro pela sua privacidade, pela sua profunda ligação 
com um complexo de atividades relacionadas com a família e pela 
influência sobre o grupo humano em que atua. 

Creio que as características do papel da dona-de-casa podem ser 
assim resumidas: 

Primeiro, o ofício de dona-de-casa é considerado natural e intui-
tivo e é o único para cujo desempenho não se faz necessário apre-
sentar qualquer atestado de aptidão; segundo, ele é desempenhado 
por mulheres que lhe dão prioridade sobre qualquer outro, e se entro-
sa intimamente, como já acentuei, com o papel de esposa e de 
mãe; terceiro, ela tem a responsabilidade não só de gerar vidas 
humanas mas também de equipá-las tanto no campo material como 
no psíquico, moral, intelectual e espiritual; quarto, ela exerce uma 
grande influência dentro e mesmo fora do lar; quinto, ela se associa 
à idéia da submissão feminina inerente ao casamento; sexto, não 
sendo o seu trabalho remunerado e não produzindo valores materiais, 
ela não tem status de "trabalho economicamente produtivo". 

Estas características demonstram qual a responsabilidade da 
mulher ao executar, sem qualquer preparo, um trabalho que significa 
propagar biologicamente a vida humana e elevar-lhe o padrão ma-
terial e moral. t; sem dúvida reconhecida a força por ela represen-
tada, a qual se lhe dá os pomposos epítetos de guardiã das tradições, 
anjo do lar, alma e eixo da família e outros tantos encômios literá-
rios que tanto têm de grandiloqüentes quanto de ocos, porque, de 
t.ão repetidos, jfi. se tornaram chavões, lugares comuns sem qualquer 
substância. Seria preciso,- concretizando esses louvores abstratos, es-
sas figuras de retórica, dar à mulher as condições necessárias para 
aparelhar-se em face do desempenho que dela se espera e que, como 
está visto, é tão importante para o encaminhamento de uma socie-
dade mais justa. e mais humana_ Seria preciso que se passasse a fixar 
para a mulher na sociedade, de acordo com o progresso atual das ci-
ências humanas, não um lugar secundário, não uma condição de 
submissão ao homem, não o status inferior de trabalhadora que não 
contribui para c. desenvolvimento porque seu trabalho não produz 
valores econômicos, já que a sua missão não é produzir valores eco-
nômicos mas sim, vale a pena frisar, ainda uma vez, produzir e 
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moldar seres humanos, ou em outros termos, construir a infra-
estrutura psíquica e moral da sociedade. Atesta a deputada inglesa 
Eleonor Rathbone que "nenhuma outra função no mundo exerce tan-
ta influência sobre as demais ocupações humanas como a da dona-
de-casa. Em todos os dias de sua vida, do berço ao túmulo, o atual 
ou o futuro trabalhador é afetado, pelas condições do lar, na sua 
saúde, no seu temperamento, no seu modo de pensar, no seu com-
portamento, na.s suas ambições e realizações, na sua apreciação sobre 
a sociedade. Potencialmente, a contribuição de uma mulher é tão 
valiosa quanto a de meia dúzia de especialistas. No entanto, tal 
missão é desempenhada na maioria dos lares por uma mulher cujo 
trabalho é eqüivalente ao de um operário esforçado mas improvisado, 
que exerce seu ofício sem qualquer preparação específica e com 
utensllios de trabalho maus e insuficientes. (Citado por Ann Oakley 
em "Woman's". Ed. Pantheon Books, Nova York, 1971.) 

Na área mll.terial cabe também transcrever aqui em defesa do 
valor do papel da dona-de-casa a opinião do Professor Temperani 
Pereira em "Lições de Economia Política": "A palavra economia vem 
da velha Grécia (oikos = casa e Nomos = administração) e quer 
dizer o governo da casa, o cuidado com os bens patrimoniais da famí-
lia. Assim sendo, a economia deverá ser a arte, por excelência femi-
nina, de bem gerir o lar ... E é indiscutível que a casa, o lar, sempre 
constituiu, se não o melhor, ao menos o primeiro aprendizado do 
homem para os empreendimentos de administração". 

Quanto ao fato de ser tachado de economicamente não-produtivo, 
algumas publicações têm procurado saber, a título de curiosidade, 
qual o valor do trabalho gratuito da mulher. Uma revista feminina 
brasileira concluiu recentemente que, calculados aos preços atuais, 
chegariam a custar a importância de Cr$ 14.000,00 mensais os salá-
rios dos diversos tipos de mão-de-obra necessários para substituir 
o trabalho material de uma dona-de-casa e mãe de família. Mas, 
como seria po.>síyel aquilatar o valor do desinteresse, da dedicação, 
do empenho, que motivam e sustentam pela vida afora a realização 
rtesse trabalho? Não será injusto, assim, afirmar que a dona-de-casa 
não participa para o desenvolvimento porque não exerce uma pro-
fissão remunerada? Será que o desenvolvimento só se expressa atra-
vés do cifrão? 

11 - Origem na discriminação da mulher 

Mas como e porque, sem preparo especial, sem remuneração e 
sem estímulo, a mulher aceita desempenhar um papel de tanta res-
ponsabilidade, tão absorvente, e que exige dela total dedicação e 
submissão? 
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O motivo dessa aceitação é descrito como sendo de duas ordens: 
o condicionamento biológico e o histórico-cultural. 

Do ponto de vista biológico é fora de discussão que a mulher 
constitui a metade imprescindível da primeira célula social, o casal, 
o par humano. A noção de que sua principal missão é a procriação, 
incluindo-se para esse fim a aproximação com o sexo oposto, é assim 
natural e instintiva tanto na mulher quanto no homem. 

Ao longo dz milênios, as diversas culturas humanas foram acres-
centando a essa noção primordial todas as atividades necessárias 
para levar 2. cab::; a missão feminina que ela subentende, atividades 
que, por sua própria natureza, progressivamente modificaram a com-
pleição e a conduta da mulher: diminuíram-lhe o tamanho, a força 
física e a agressividade. "Sendo ela a portadora e a matriz da vida, 
tornou-se mais propensa do que o homem a conferir meios de sobre-
vivência a tcdos os seres que se aproximam da sua órbita", diz 
Ashey Montagu. ("A superioridade natural da mulher", Ed. Civiliza-
ção Brasileira, 1970.) Enquanto isso nos homens as proporções físicas 
e a força muscular se tornaram maiores para assegurar-lhes, a si e 
aos seus grupos, os meios de sobrevivência. Mas o abuso dessas des-
vantagens foi tal que elas terminaram tornando-se prejudiciais a 
todos: a superioridade física do homem o fez impor-se aos menos 
dotados, inicianàc-se, assim, os conflitos e as vinganças, que se tor-
naram atividade!; essencialmente masculinas. A mais patalógica de 
todas, a guerra, é, portanto, uma invenção exclusivamente masculina. 

As transformações biológicas e sociais que fizeram da mulher um 
ser mais fraco r. mais dependente incutiram no gênero masculino, 
possivelmente désde a pré-história, a certeza da sua supremacia 
física e mental, hoje desmentida, entretanto, por conclusões científi-
cas indiscutíveis. 

C:Jm o c~rre: dos tempos, à condicionante biológica acrescentou-
se outra de origem histórica e cultural, oriunda de legislações inspi-
radas nas religiões que, enquanto sociedades humanas, limitam a 
pesquisa e a investigaçào e forçam uma obediência cega. Citarei 
aqui dois exemplos daquelas que, pela influência exercida em seu meio, 
modelaram as sociedades do Oriente e do Ocidente a partir de apro-
ximadamente um milênio antes de Cristo: O Código de Manu e a 
Bíblia. 

Na índia, <lo V ao II século A.C. foram coletadas em 12 livros 
as leis que retrr:tam os costumes do povo hindu daquela época. No 
que se refere à .situação da mulher está ali traduzida a idéia que 
dela tinha, certamente, a crença popular. Afirmaram os versos do 
Código de Manu que a mulher nunca poderia dirigir-se sozinha: 
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antes de casar devia obedecer ao pai, e depois de casada, ao marido. 
Quando viúva, ao seu filho mais velho homem, ou, na falta deste, ao 
irmão do maridú. 

Já no Oriente Médio diversos aut.ores anônimos, a partir de mil 
anos antes de Crist.o, coligiram na Bíblia - sobretudo no Gênesis -
m: textos ditados pela sabedoria dos chefes do povo de Israel, subida-
mente entremado.s, entretanto, das versões populares correntes entre 
todas as diferentes tribos que o compunham. Uma antiquíssima tra-
dição atribui a Moisés a autoria do Pentateuco, ou seja, dos cinco 
primeiros livros da Bíblia, mas não afirma que ele o tenha composto 
inteiramente, ct:zem aut::>rizados comentaristas bíblicos. 

A suposição de que o Gênesis teve mai.s de um autor está confir-
mada pelo fat:J de que, para a criação do homem e da mulher, nele 
se encontram duas versões diferentes. A primeira delas, a mais lógica 
c verossímil, diz que Deus criou o homem à Sua imagem e semelhança 
e que "Ele o fez homem e mulher". Não poderia ser outra a atitude 
do Criador, já que era sua intenção povoar a terra e já que dessa 
forma havia criado anteriormente todos os animais; macho e fêmea 
ao mesmo tempo. Ao meu ver, esta versão invalida a segunda, que 
se encontra n::> capítulo 2 versículo 7, no volume da Bíblia Sagrada 
publicada pela editora Martin Afonso, São Paulo, 1957: "O Senhor 
Deus formou o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas 
um sopro de vida; e o homem se tornou um ser vivente". Mais 
adiante contim1a o texto bíblico nos versículos 18, 21, 22 e 23: "O 
Senhor Deus dl~se: Não é bom que o homem esteja só; vou dar-lhe 
uma ajuda que lhe seja adequada". E, tirando uma costela de Adão, 
dela formou a mulher. Esta segundo versão da criação da mulher já 
a qualifica não como parceira indispensável mas como simples apên-
dice e auxiliar do homem. 

É talvez graças a isso que, em sua oração matinal, os homens 
judeus agradecem diariamente a Deus o fato de não haverem nas-
cido mulheres. 

A mesma voz popular coligida pelos autores anônimos do Gênesis 
terá sido responsável pela descrição da desobediência e do castigo 
de Eva ao comer do fruto proibido por Deus, da árvore do conheci-
mento. A mim me parece que, se, ao criar o homem à Sua imagem, 
Deus o dotou de inteligência, a centelha divina que nos diferencia 
dos irracionais, é pouco provável que a Suprema Sabedoria o hou-
vesse impedido de usar essa inteligência, preferindo que o homem 
:.,e conservasse inocente, isto é, ignorante. Se inteligência significa a 
potencialidade <: a necessária liberdade para desenvolver a mente e 
o espírito, como proibir a quem a possui de fazer uso dela? Por-
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tanto, creio que aqui também transp:.:rece nitidamente ·a intenção dos 
autores anôni::nos do Gênesis de atribuir à mulher alguma falha 
inicial responsável pelo pouco apreço que sempre lhe foi atribuído 
pelas sociedade.s humanas desde os tempos mais primitivos. 

Quanto à conseqüência daquele gesto, lê-se no capítulo 3, ver-
sículo daquela mesma edição da Bíblia, que Deus disse a Eva: "Mul-
tiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus 
desejos te impelirão para teu marido e estarás sob o seu domínio". 

Parece-me que o castigo é desproporcional ao agravo. E creio 
que o Papa João XXIII não estava longe desta ordem de idéias quan-
do declarou, na Encíclica Pacem in Terris, que o Século XX seria 
marcado pela emancipação das classes trabalhadoras, dos povos co-
lonizados e da mulher. Se agradavam a Sua Santidade esses três 
diferentes tipos de emancipação, a ponto de citá-los naquele do-
cumento histórico, é porque elas lhe pareciam realidades em desa-
cordo com a dignidade do ser humano. 

Essas narrações bíblicas que traduziam, seja a voz de um povo 
nômade, simples e ignorante, seja o interesse do gênero masculino 
sempre dominante, deram um forte respaldo às sociedades ociden-
tais e nelas se originou, durante três milênios o condicionamento his-
tórico-cultural que fez com que a mulher se submetesse, sem recla-
mos, ao arbítrio masculino. 

Durante o longo período da Idade Média, a Igreja Católica do-
minou social e politicamente o hemisfério ocidental, e impunha, até 
pela força, suas convicções, como ficou patenteado sombriamente 
pela Inquisição, que não aceitou as conquistas do conhecimento as-
tronômico de Galileu, por não combinarem com o que estava escrito 
na Bíblia. Deve ter sido nesse período negro para a inteligência 
humana que se firmou na mente popular o relato da tentaciio dP. 
Eva, como causadora de todos os males que afligem a humanidade. 
Não é de estranhar, portanto, que no século XIV houvesse sido con-
vocado um concílio par~ dirimir uma grande dúvida: se a mulher 
tinha alma ou não. O grupo de cardeais, que votou sim, venceu por 
apenas um voto. 

Foi, certamente, tendo em vista a observação de frente como 
este, que Simone de Beauvoir afirmou: "Nós não nascemos mulheres, 
somos feitas mulheres". E a socióloga Nelleieth Saffioti, brasileira, 
livre-docente de Ciências e Letras, inspirada nas mesmas idéias, di!: 
que "são criações mentais inexistentes, tanto a mulher universal 
quanto o homem universal. Existem, sim, seres condicionados nela 
situação histórico-social em que vivem ... " ("A mulher na sociedade 
de classes: Mito e Realidade", Ed. Vozes, 1976.) 



111 - A dona-de-casa antes da revolução industrial 

Depois deste golpe de vista sobre algumas das prováveis origens 
da discriminação contra a mulher, nas quais se origina a sua acei-
tação de todas as responsabilidades e limitações que lhe impõe a so-
ciedade humana, situamos a dona-de-casa dentro de complexos so-
ciais mais recentes, na era pré-industrial e dentro da sociedade de 
consumo que se seguiu à Revolução Industrial capitalista. 

Era bem menos difícil o papel da dona-de-casa nas sociedades 
européias anteriores à era da industrializaçií.o, não porque fosse menor 
a discriminação sofrida, masporque as condições de vida eram mais 
favoráveis à família e, portanto, ao desempenho do papel da do:1a.-
de-casa. 

O lar não era então uma prisão onde a mulher estivesse isolada 
de contatos humanos, como hoje acontece em todas as grandes ci-
dades do mundo, originando-se, daí, transtornos psíquicos bastante 
generalizados na sociedade atual. Na alta Idade Média, a peça prin-
cipal da casa dos membros das classes trabalhadoras era uma grande 
peça comum que servia ao mesmo tempo para preparar e tomar as 
refeições e onde s·empre havia amigos conversando ou tratando de 
negócios, o que permitia à mulher atualizar-se enquanto trabalhava. 
Sua atividade girava, assim, entre os cuiddos domésticos e s in-
dústrias caseiras, que ocupavam, conjuntamente, a mão-de-obra do 
casal, dos filhos e dos aprendizes. Sempre bem secundada, a dona-de-
casa participava de quase todas as atividades comercial.s da época: 
a fiação, a fabricação do pão e da cerveja, a tecelagem, a olaria, a 
manufatura de armas e objetos d·e utilidade doméstica, a agricultur::J., 
os trabalhos de leiteria, o plantio, a colheita e a armazenagem de 
frutos e cereais, etc. 

Sendo muito grande então a mortalidade infantil, a.s famílias, 
sempre numerosas, cedo ficavam dizimadas. A morte dos filhos pe-
quenos era considerada coisa natural e inevitável c parece que não 
produzia maior impacto. Sabe-se que Montaigne disse em carta a 
um amigo: "Perdi, ainda bem pequenos, dois ou três filhos, não sem 
pena, mas sem mágoa". 

Os filhos eram considerados adultos em miniatura. Aos 7 ou 8 
anos começavam a trabalhar em sua própria casa ou em casa de 
alguém com escassa mão-de-obra, onde passavam a morar como 
aprendizes de algum ofício. A infância era então considerada um 
prelúdio biológico necessário, e as crianças. às quais não se dava 
maior atenção, e.speravam ansiosamente pelo dia em que pudessem 
penetrar no mundo dos adultos. Talvez por isso mesmo se casavan: 
já aos 13 ou 14 anos. 
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Ouvia-se e respeitava-se a voz da dona-de-casa. "No século XVII 
as mulheres não eram sujeitas à autoridade arbitrária dos maridos 
mas suas sócias, em pé de igualdade", escreve a socióloga inglesa 
Ann Oakley, em seu livro "Woman's Work" (Ed. Pantheon Books, 
New York, 1974). Ambos os sexos eram considerados economicamente 
produtivos, tanto que as leis referentes ao labor humano, pelo menos 
na Inglaterra daquele tempo, não faziam diferença entre eles. As 
mulheres não tinham que escolher entre o trabalho e a atividade 
doméstica como alternativas excludentes. Né.o havia uma separação 
rígida entre a atuação do pai e a do resto da família, pois os ofícilos 
masculinos eram geralmente exercidos em galpões anexos à casa 
de moradia, e o pai vivia mais aproximado da mulher e dos filhos 
que na sociedade moderna. Como diz Alice Clark, "Os homens de 
todas as classes davam seu tempo e seus cuidados à educação dos 
filhos ... e, embora hoje esteja assentado que o trabalho doméstico 
deva ser feito exclusivamente por mulheres, uma grande proporção 
desse trabalho cabia então aos homens" ("The Working llfe of women 
in the seven teenth century"). 

Aquela altura não havia maior preocupação com a instrução e 
a educação. Nem mesmo todos os nobres sabiam ler e nos membros 
das classes trabalhadoras bastava serem peritos em algum ofící::J 
para terem sua situação social respeitada, como no sistema dos qullds 
na Inglaterra e na Alemanha. 

IV - A dona-de-casa na sociedade pré-industrial 

O aparecimento da industrialização veio ao encontro do espírito 
competitivo sempre presente no homem e que na sociedade feudal 
já dominava na área comercial através de um crescen+.3 G':'::po ce 
empreiteiros da mão-de-obra humana. 

Assim, o sistema capitalista e a scciedade de consumo tiveram 
um rápido progresso, e, com a máquina, transformaram totalmente 
o padrão de vida das sociedades humanas. A família deixou de ser 
um valor econômico apo~ado no trabalho dos seus componentes, e o 
deslocamento desse poder econômico para as pessoas físicas, ou ju-
rídicas possuidoras das fábricas foi acompanhado por uma mudança 
de papéis dentro da família. A mulher continuou a atuar na era 
industrial não só como dona-de-casa mas, também, como operãria nas 
fábricas. 

Ao mesmo tempo, ape.sar de a industrialização exigir o trabalho 
fora de casa, cresceram as obrigações da mulher dentro de seu lar. 
Buscando a diminuição da mortalidade infantil, a ciência centrul! 
na criança todas as atenções da família, e a preservação da saúde 
dos filhos passou a ser a principal responsabilidade da dona-de-casa. 
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A mesma importância foi dada à educação, o que iazia a mãe sentir-
se frustrada por não ter nem tempo nem instrução suficientes para 
ensinar-lhes as primeiras letras. Tudo isso teve como conseqüência 
baixar ainda mais o nível já precário da situação da mulher na so-
ciedade. 

No decorrer do Século XIX, paralelamente à exacerbação do pro-
cesso da industrialização, outros fenômenos sociais, como o movi-
mento literário do romantismo e as teorias científicas de Freud, 
trataram de reduzir as proporções da contribuição da mulher nas 
sociedades mais desenvolvidas. O primeiro id-ealizou artificialmente 
a figura feminina, mascarando sob o ideal de beleza, fragilidade e 
feminilidade, um objetivo, mais ou menos consciente, de destacar, 
no plano da arte literária, a sua sensualidade, os seus atrativos 
sexuais. Iniciou-se aí, no plano intelectual, um novo processo de 
desvalorização da mulher, coisificando-a, reduzindo-a a um mero 
objeto do desejo masculino, processo es.~e que a imprensa, o cinemg, 
e mais tarde a televisão, deveriam acentuar. 

A falta de liberdade para dispor do seu corpo e do seu tempo, a 
impossibilidade de encaminhar sua criatividade de modo a alcançar 
auto-realização, o isolamento, a falta de apoio e a desvalorização 
do seu trabalho no lar, a cresc·rnte desunião da família, estavam 
agora agravados pela entrada em cena de um modelo ideal de beleza, 
elegância e sensualidade, que era necessário imitar a qualquer preço, 
não só por vaidade mas até mesmo como fator de estabilidade con-
jugal. Tudo isso explica como e por que começaram a aperecer na 
dona-de-casa sintomas de desajustamento e nervosismo, logo cata-
logados malevolamente de histeria. Afirmam os especialistas mo-
dernos que, quando a mulher se declara satisfeita com a subordina-
ção contida no papel de dona-de-casa, isso presupõe, desde logo, 
uma identificação subconciente com o seu condicionamento históri-
co-cultural. Significa que se cristalizou dentro dela feixe de ele-
mentos psíquicos que a impedem de conscientizar-se da opressão de 
que é vítima. Ela pode não se expressar abertamente, mas a sua 
insatisfação se apresenta sob outras formas de protesto. O condi-
cionamento social que confere ao sexo feminino, as características de 
instabilidade emocional, ao mesmo tempo que dá origem a tal pro-
cesso de auto-mistificação, torna mais fácil para a mulher exprimir 
esse protesto, que ressalta em várias formas de ansiedade: irrita-
bilidade, nervosismo, dores de cabeça, insônia, pesadelo, etc. Se-
gundo constatou a socióloga finlandesa Elina Haavio-Manila, a maio-
ria das donas-de-casa por ela entrevistadas mostravam-se satisfeitas 
com o seu trabalho, mas confessavam serem vítimas de sintomas de 
ansiedade causados, sem que elas disso tivessem consciência, pela 
sua posição subordinada e depreciada. Os homens, naquele inquéritc., 

443 



mostraram-se geralmente insatisfeitos com os trabalhos que desem-
penhavam, mas menos atingidos pelos sintomas de ansiedade. 

Foi por essa época que algumas clientes assim afetadas chama-
ram a atenção de Freud em suas primeiras pesquisas psicanaliticas. 
A partir daí elaborou ele uma teoria segundo a qual se esses sintomas 
apareciam com tanta freqüência em mulheres, é porque resultavam 
de uma frustração natural ao sexo, por ele atribuída à sua anatomia, 
ou seja, a um complexo de castração. A genialidade de ·Freud, o fato 
de entrar esta teoria num campo até então desconhecido -a psique 
- e por serem de tão difícil comprovação as teses que se referem ao 
campo das ciências humanas, deram à mesma teoria força de dogma 
durante mais de um século, tempo suficiente para cimentar a já 
aceita convicção da inferioridade feminina. 

A propósito das teses de Freud, que tanto dano causaram à 
mulher, diz a socióloga brasileira Helleieth Saffioti: "Ao mito da 
fragilidade feminina, habilmente nutrido até os dias atuais ... Freud 
acrescentou o mito da passividade. Assimilando o ativo ao viril e o 
passivo ao feminino, a psicanálise freudiana legitimou cientifica-
mente o velho mito, promovendo sua ampla aceitação na.s .sociedadr.3 
baseadas na ciência e na tecnologia científica ... Ela elevou à cate-
goria de verdade suprema aquilo que não passava de uma hipótese 
científica, cuja rejeição o desenvolvimento da ciência da psicanálise 
iria trazer posteriormente". ("A mulher na sociedade de classe: mito 
e realidade" Ed. Vozes; Petropolis, 1976.) 

V - A dona-de-casa na sociedade moderna. 

Ao longo de todo o período de transição para o domínio da má-
quina e até o começo do Século XX, muitas foram as desordens filo-
sóficas, ideológicas e políticas que abalaram a sociedade humana. 
Tanto as teorias de Darwin como a.s de Freud e as de Marx causaram 
sérios impactos às concepções e aos costumes vigentes, que a socie-
dade humana não teve tempo de assimilar, porque em seguida era 
sacudida pelas guerras qe 1914 e de 1939. 

Daí para cá o progresso material das grandes potências tem sido 
enorme. É inegável que a moderna tecnologia aliviou o trabalho da 
dona-de-casa, acrescentando inúmeras novas facilidades aos utensí-
lios domésticos que a própria criatividade f.eminina fabricou em casa 
desde os tempos pré-históricos. É também uma realidade que o rádio 
e a televisão mantêm a mulher informada do que sucede fora da sua 
casa, e que ela está hoje intelectualmente mais preparada, pois des-
de o começo do século se lhe abriram as portas das faculdades, sendo 
que nos dias atuais constitui no Brasil, o elemento feminino cerca da 
metade dos nossos universitários. Mas, embora das legislações venham 
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sendo escoimados os artigos que a desfavorecem, os antigos hábitos 
discriminatórios contra a mulher continuam vigentes, como já foi 
dito e repetido aqui por todas as palestristas que me anteced-eram 
nesta CPI, numa demonstração de que é bem mais fácil mudar a 
letra da lei do que modificar condicionamentos atávicos. o impacto 
causado pelas novas condições de vida alteraram completamente os 
hábitos familiares e ameaçam destruir física e moralmente a célula-
base da sociedade humana pois o progresso material tem sido causa-
dor de uma crescente inquietação, de uma instabilidade psíquica 
ameaçadora. No que diz respeito particularmente à mulher, dela se 
espera a mesma dedicação ao seu papel de dona-d·e-casa e de mãe 
de família, e o que se lhe dá em troca é uma fraca assistência oficial, 
poucos incentivos e oportunidades para seu desenvolvimento intelec-
tual, além de, cada vez menos, compensações afetivas, pois os filhos 
e o marido trabalham ou estudam fora de casa em horários diferentes, 
o que raramente proporciona à dona-de-casa, sequer, a gratificante 
oportunidade de uma refeição em conjunto. El~ se sente agora ainda 
mais isolada, só e desanimada, não possuindo em sua.s mãos elemen-
tos para modificar tal estado de coisas. A desunião dentro das famí-
lias e a insatisfação que a todos atinge na sociedade atual geram 
problemas sociais, dos quais os menos evidentes - mas talvez os 
mais graves por abalarem a estrutura psíquica da mulher, que é a 
pedra angular da sociedade, - são os traumas psicológicos sempre 
em aumento acelerado. Um levantamento que me chegou às mãos, 
mas já estará certamente ultrapassado hoje para pior, diz que, entre 
1957 e 1967, o enorme aumento no consumo de sedativos, tranqüili-
zantes, antidepressivos, etc., se deve às mulheres, das quais pelo me-
nos 85% são donas-de-casa e mães de família. Bem mais consultivas 
e traumatizantes são atualmente as doenças sociais que se traduzem 
em violências e agressões de toda ordem pelo mundo inteirJ e so-
bretudo no uso tão difundido de drogas alucinógenas. Tudo isso está 
modificando as características do ser humano e rebaixando-o ao 
nível de animal irracional. Só assim se explica o fato que acontece 
atualmente nos Estados Unidos, onde a Declaração dos Direitos Hu-
manos foi aprovada em reunião das Nações Unidas que um ilustre 
parlamentar brasileiro denominou, com raziio, a mais importante 
reunião de homens depois da Santa Ceia no Cenáculo: uma extensa 
pesquisa de psicólogos e sociólogos, divulgada recentemente pelo 
grande vespertino o Globo, apurou que 70% dos maridos americanos 
usam de violência fisica contra suas mulheres, agredindo-as em mé-
dia uma vez por semana. os agressores não são apenas ignorantes ou 
alcoólatras: conta-se entre eles grande número de homens formados 
e até pastores protestantes cuja impunidade é garantida pela timidez 
das mulheres que, ou têm medo de represalias ou não encontram na 
polícia o necessário apoio às suas queixas, desde que nas delegacias 
não são levadas em consideração as "brigas entre marido e mulher". 
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Isso acontece nos Estados Unidos, país dos mais pr::>gres.sistas e 
mais poderosos do mundo e onde se gastam milhões de dólares anual-
mente para a realização de pesquisas científicas, uma das quais, no 
campo da biologia, afirma que a influência da mãe sobre o filho 
começa já antes do nascimento: ela se inicia p-elo seu estado de es-
pírito no momento mesmo da fecundação, se proLonga durante a 
gravidez e se estende pelo menos ao longo de toda a primeira infân-
cia. Bem ao contrário do que acontecia na Idade Média, a criança 
é hoje não um adulto em miniatura e sim um ser humano por formar 
sem obedecer a modelos previamente traçado3, mas a partir das 
características da sua própria personalidade. Nas mãos da mãe, a 
sociedade coloca a importante missão de moldar o espírito de cida-
dãos sadios e equilibrados. Mas, como se pode impor uma mãe de 
família que sofre sérios agravos do marido, certamente com o conhe-
cimento dos filhos? 

Estou informada pelo Professor Toshiaki Saito, lente de Psico-
logia da Universidade Federal de Curitiba, que, quando da ascenção 
ao poder da atual dinastia Meiji, em 1830, efetuou-se no Japão uma 
completa reforma educacional. Foram incluídos então nos currículos 
de todos os graus duas disciplinas conhecidas pelos nomes de SHU-
SHIN e de OYA-KôKO. A primeira destas significa "desenvolver o 
espírito e a moral, ensinar o respeito aos pais, à.s autoridades, à.s 
coisas da natureza", e visa ao desenvolvimento integral da psrsona-
lidade da criança, a partir do Jardim da Infância. A segunda, o 
OYA-KôKO, significa "amor filial, e sublinha a importância, a ne-
cessidade social e moral de valorizar as figuras dos pais". 

A meu ver, é esta a base, o fundamento de todo o edifício edu-
cacional, e da falta dela se ressente a sociedade moderna. O grande 
impulso que tomou o desenvolvimento do Japão depois do seu esma-
gamento na última guerra, e que deu lugar ao chamado "milagre 
japonês", deve-se certamente ao fato de que há mais de um século 
ali se leva em alta conta a impo:tância de uma edecação total para 
a formação do indivíduo. 

As mulheres- e são-inúmeras, em todas as sociedades humanas, 
que perderam a fé em si mesmas pelo fato de serem humilhadas e 
oprimidas e de ocuparem sempre uma posição secundária e apagada, 
precisam recuperar essa confiança, ocupar no mundo o lugar que 
lhes compete e apoiar-se conscientemente na compreensão das res-
ponsabilidades e dos direitos que lhes cabem por serem mulheres. 

Elas necessitam capacitar-se de que não são apenas ecos amor-
tecidos do gênero masculino e que para se afirmarem não devem, 
necessariamente, desempenhar funções masculinas e sim valorizarem 
as funções femininas que ninguém pode exercer em seu lugar. Elas 
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precisam respeitar-se a si mesmas e impor-se na sua comunidade 
através de um melhor autoconhecimento e da consciência do pri-
vilégio que significa ser mulher. Isso supõe, da opinião pública, um 
enfoque bem mais sério dos problemas femininos e, para a mulher, um 
preparo bem mais cuidadoso, que não pode ser deixado à conta ape-
nas da sua intuição ou do seu instinto biológico, mas também de 
uma formação educacional adequada e de um ambiente familiar 
favorável ao desempenho da sua missão. 

E isso supõe também, nos programas educacionais, um remane-
jamento que se dirija tanto à mulher como ao homem, e que tenha 
em mente corrigir os mitos que durante tanto tempo ocuparam o 
lugar da realidade. A educação dos dois sexos precisará sofrer uma 
revisão completa, mas perfeitamente possível, no sentido de descon-
dicionar a ambos das falsas convicções que atavicamente lhes foram 
impostas. 

Deixando de lado a idéia da competição, deveriam os dois sexos 
ser educados um para o outro, com oportunidades iguais em todos os 
setores, e com a idéia de cooperar para se completem. As boas relações 
entre eles são um elemento básico para o desenvolvimento de boas 
relações humanas em todas as sociedades. 

Parece-me necessário que se favoreçam reformas profundas no 
modo de ser, de pensar e de agir tanto do nomem como da mulher 
atual. Trata-se de formar um novo modelo social, modelo que, ao 
contrário do que é costume, deveria ser incutido de cima para baixo 
visando, inicialmente, à modificação da mentalidade das classes su-
periores, onde é mais fácil a conscientização. 

O Plano Mundial de Ação apresentado pela ONU ao término do 
1.° Congresso Mundial da Mulher, realizado na cidade do México em 
1975 conclui de modo diferente que: 

"A realização da igualdade entre o homem e a mulher supõe para 
ambos direitos iguais, idênticas oportunidades e responsabilidades, 
que lhes permitam desenvolver suas aptidões individuais tendo em 
vista sua própria satisfação pessoal e o benefício da sociedade -
não só para o homem, para ambos. Para este fim, é essencial um 
reexame das funções tradicionalmente atribuídas a cada sexo dentro 
da família e da comunidade ... a fim de permitir à mulher a parti-
cipação num plano de igualdade de todas as atividades socais. De-
vem ser estabelecidos e mantidos pela sociedade de serviços destinados 
a aliviar as tarefas domésticas como as creches que ficaram aqui ci-
tadas recentemente e com tanto brilho para especialmente, a amparar 
a criança. Deve ser feito todo o possível para modificar as atitudes 
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sociais - baseadas sobretudo na educação - para que os homens 
tanto como as mulheres aceitem partilhar das responsabilidades do 
lar e dos filhos." 

Diz ainda aquele documento: "A história é testemunha do papel 
ativo que a mulher desempenhou junto com o homem para a reno-
vação progressiva da sociedade, e em nossa época o papel da mulher 
se destaca cada vez mais como uma poderosa força revolucionária". 

Os governos da cortina de ferro já se deram conta da grande 
força social que pode representar a mulher. Segundo Lenine "Cada 
cozinheira deve aprender a governar o Estado", e "Nenhuma nação 
será livre enquanto a metade da sua população estiver escravizada 
nas cozinhas". Os estados socialistas trabalham, como sabemos, no 
sentido de acabar com a família a fim de absorver completamente a 
mão-de-obra feminina, também para anular a sua influência moral 
dentro desse pequeno grupo social que será e deve ser nefasto, eviden-
temente, a qualquer regime estritamente, rigidamente, materialista 
como é o comunismo. 

As democracia1;, por sua vez, deveriam conscientizar-se de que seu 
primeiro dever não é fazer grandes obras nem mesmo fazer dinheiro, 
e sim construir seres humanos dignos e sadios, dentro de famílias 
harmoniosas centradas na figura respeitada da mulher. 

Esta CPI talvez seja um primeiro passo em tal sentido. Realmente, 
conforme anunciou o O Estado de S. Paulo na mesma publicação 
citada no início deste trabalho, parece que é intenção do seu pre-
sidente propor que ela se transforme numa Comissão Permanente do 
Senado, embrião possivelmente, de um futuro Ministério da Condição 
Feminina. Esta seria, realmente, uma grande conquista para a comu-
nidade brasileira, primeiro porque possibilitará a discussão em nível 
governamental de assuntos até agora considerados exclusivamente da 
alçada doméstica, mas que, como já vimos, são de porte a melhorar 
ou comprometer toda a estrutura social. E segundo porque ministérios 
similares ou repartições equivalentes já existem em vários países 
europeus e até mesmo em países africanos como a Costa do Marfim, 
onde tivemos o prazer de visitar a Ministra para a Condição Femi-
nina, a ex-deputada Jeanne Gervais, que é também Presidente da 
Associação das Mulheres Marfinianas. As negras estão despertas 
para esta grande realidade. 

Outra conseqüência positiva do funcionamento desta CPI parece 
que será a proposta pelo Senador Gilvan Rocha de "uma lei simples 
e abrangente, como a Lei Afonso Arinos - como está transcrita no 
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O Estado de S. Paulo - à qual a mulher possa recorrer sempre que se 
sentir discriminada". 

Mas paralelamente a estas medidas oficiais seria também ne-
cessário encontrar um meio de reeducar o homem brasileiro, de des-
condicioná-lo dos preconceitos atávicos de força, domínio e superio-
ridade em que ele está enquadrado tanto quanto a mulher na idéia 
atávica de inferioridade e submissão. Incutir nele a convicção da 
importância do seu papel afetivo dentro da família e não apenas o 
de seu provedor econômico ou de promotor do seu status social. 
Fazer-lhe perceber o respeito que dele devem merecer como seres 
humanos a mulher e os filhos, a certeza de que tanto suas boas 
qualidades como seus erros - dos pais - suas omissões, seus egoísmos 
são silenciosa mas inexoravelmente anotados e imitados, sobretudo 
pelos filhos homens. Seria preciso que os especialistas encontrassem 
os meios para convencer o pai de que ele também é responsável pelo 
bem-estar afetivo da família, pela harmonia e o equilíbrio do am-
biente familiar, e que lhe compete partilhar com a mãe de um mí-
nimo dos deveres domésticc-s para melhor se identificar com as ne-
cessidades, as alegrias e os hábitos da família. Na Suécia, onde a 
mão-de-obra de empregadas domésticas é inexistente, já está em 
vigor uma lei que impõe aos pais ajudar nas tarefas caseiras um dia 
por semana, de forma a aliviar a dona-de-casa. Alguns dos jovens 
pais entrevistados a esse respeito afirmaram-se encantados com a 
nova experiência e enriquecidos pelo contato mais estreito com os 
filhos, cuja personalidade aprenderam a conhecer e apreciar. 

"A civilização é a arte de ser bom, arte que as mulheres apren-
deram muito melhor que nós" diz o antropólogo inglês Ashley Montagu 
("A superioridade natural da mulher", tradução da Ed. Civilização 
Brasileira, Rio, 1970). 

Se pudermos impedir que o mundo se detenha no caminho da sua 
autodestruição, será preciso fortalecer a família, essa poderosíssima 
condicionante subconsciente que trazemos dentro de nós fixada em 
torno da figura da mãe e da dona-de-casa. É digna de todos os lou-
vores qualquer tentativa como a desta CPI no sentido de valorizar, 
dentro da comunidade brasileira, a enorme força benéfica que nela 
representa a mulher. E eu me congratulo com os Srs. Senadores por 
isso. Muito obrigada. (Palmas!) 
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EQUIPE DE JORNALISTAS DE BRASíLIA 

(O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, o Globo e Veja) 





O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Ouviremos, agora, a no-
víssima geração da mulher brasileira, jornalistas de O Estado de 
S. Paulo: Arcelina Helena Públia Dias, Eliane Lucena, Leda Flora 
Veiga de Melo; Revista Veja: Eliane Cantanhede; Jornal do Brasil: 
Gláucia Mata Machado, Zenaide de Azeredo; Jornal O Globo, Heloisa 
Doyle. 

Esta Comissão se sente altamente gratificada pela presença dessas 
jovens jornalistas que, espontaneamente, colaboraram com esta CPI, 
num trabalho de equipe, que bem diz da inteligência e do desejo de 
participação da mulher brasileira. 

Convido a representante do grupo a que venha apresentar o tra-
balho e depor perante esta CPI. 

LEDA FLORA VEIGA DE MELO 

Sr. Senador Gilvan Rocha, Presidente da CPI da mulher; Sr.a 
Deputada Lygia Lessa Bastos, Relatora desta CPI; Srs. Senadores e 
Srs. Deputados; Sr.as Depoentes; minhas Senhoras e meus Senhores: 

O objetivo da pesquisa que ora apresentamos é o de revelar a 
imagem da mulher vista pela ótica de sete jornais, numa mostragem 
de vinte dias: do dia 11 a 30 de agosto deste ano: Folha de S. Paulo, 
O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, O Globo, Notícias Populares, 
O Dia, e Jornal de Brasília. 

O campo das pesquisas abrangeu os títulos e as fotos refe-
rentes à mulher, levando-se em consideração, igualmente, o 
espaço ocupado e a seção do jornal onde foram impressos. Com 
estes elementos partiu-se para duas análises: uma quantitativa outra 
qualitativa. Na análise quantitativa verificamos o número de titulos e 
de fotos da mulher, calculando a média diária e a porcentagem rela-
tiva aos seus números totais. Comparamos esses dados com os referen-
tes à presença masculina nos jornais. A primeira página - a mais 
nobre do jornal - e das diversas seções como: Política, Economia, 
Internacional, Política, Coluna Social, Artes e Espetáculo em Geral 
e Esportes, foram considerados isoladamente na pesquisa em termos 
quantitativos, bem como tudo que foi escrito na CP! da mulher. A 

453 



intenção, no caso, foi mostrar, através de números, quantas vezes 
ela aparece em cada uma dessas seções. As fotos e as legendas foram 
objeto de análise, considerados os seguintes aspectos: a legenda dizia 
quem era a mulher da foto? Quantas vezes as fotos foram utilizadas 
apenas com intenção erótica? Quantas vezes a legenda elucidou a 
foto? Já na análise qualitativa, a preocupação inicial recaiu sobre a 
mulher citada: Quem é ela? Esposa? Prostituta? Economista? As-
sassinada? A politica? 

Depois de identificada essa mulher o interesse passou a ser a ação 
praticada ou sofrida, coisas assim: "A Deputada reivindica", "A menor 
é assassinada". 

Os adjetivos que a qualificam foram computados, bem como as 
razões que a levam à primeira página. E como sói acontecer, o final 
do trabalho foi uma conclusão: como o número de dados levantados 
foi muito grande, nós resolvemos colocar jornais aqui para facilitar a 
compreensão do que significam estes dados. 

ARCELINA HELENA PúBLIA DIAS 

Nos quadros a seguir (a partir da pág. 470), temos os resultados 
dos jornais pesquisadores: Jornal de Brasília, O Globo, Jornal do 
Brasil, Notícirus Populares, O Dia, O Estado de S. Paulo, na segunda 
coluna do quadro 1 há o total de títulos com referência à mulher. 
Então, temos, nos vinte dias pesquisados, o total geral de todos os 
títulos pesquisados: 947. Os jornais que mais publicaram sobre mu-
lheres foram Notícias Populares, O Dia e O Globo, este em primeiro 
lugar. 

A média de títulos da mulher por dia, na terceira coluna, vem no 
entanto corrigir este dado em relação ao de O Globo, porque nós 
tivemos dificuldade em conseguir Notícias Populare& durante os vinte 
dias aqui em Brasília. São 12 os números de Notícias Populares pes-
quisados, enquanto que nos outros jornais foram em números totais 
publicados no período. Vemos então que realmente o jornal que apre-
senta maior média de notícias femininas é Notícias Populares, O Dia, 
e em terceiro lugar O Globo. O Estado de S. Paulo está em último 
lugar. Nesse jornal, a presença feminina em títulos é de apenas 1,7% 
para uma presença máxima de 9,6% em Notícias Populares. Na quarta 
coluna do Quadro I, nós temos a média de títulos de homem por dia, 
para estabelecer comparações; verificamos que a diferença é bas-
tante gritante em relação à presença de mulheres e de homens nos 
títulos de jornais. A diferença mais gritante é em O Estado de S. Paulo, 
onde a mulher aparece apenas em 1,7% no total de títulos diários. 
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enquanto que o homem aparece 35,1 %. A presença de homens nos 
jornais é bastante constante, varia de 31 até 49,6%, enquanto a pre-
sença da mulher nos títulos diários varia bastante, de 1,7% em O 
Estado de S. Paulo, o mínimo, para Notícias Populares, com 9,6%. 
Na quinta coluna do Quadro I nós vemos o mesmo tratamento na 
presença da mulher em fotos. Em relação ao total de fotos de mulher 
no período pesquisado, a Folha de S. Paulo vem em primeiro lugar. 
Este número é bastante compreensível por causa do costume que tem 
o jornal de publicar colunas sociais em sua "Folha Ilustrada". Então, 
está aqui em primeiro lugar com 289, seguido por Notícias Populares, 
que se fossem pesquisados os vinte dias teria também um número 
bastante mais alto. 

Nas duas últimas colunas procuramos fazer uma comparação da 
presença média, nas fotos, das mulheres e dos homens. Notamos aqui 
uma diferença que já não é tão gritante. A mulher, por exemplo, no 
Jornal de Brasília, nas fotos, aparece dez vezes na média diária e 
vinte e duas vezes na média diária de fotos masculinas. Quer dizer, 
as mulheres em fotografia são bastante usadas pelos jornais, eviden-
temente, com fins ilustrativos, como veremos a seguir. 

No Quadro número 2 temos a distribuição da presença da mulher 
nas diversas seções dos jornais: a primeira página, que é considerada 
a mais importante do jornal, "Política, Economia" - especificamente 
vimos a "CPI da Mulher" que, se não fosse o interesse especial, esta-
ria incluída em Política Internacional, Artes, Teatro, Cinema, Tevê, 
aqui incluímos também Moda, Policia, colunas sociais, esportes e 
geral. Então nós constatamos que para esse total de notícias pesqui-
sadas, a presença da mulher está principalmente em Polícia e em 
entretenimentos, com 172 fotos e 254, respectivamente. 

Nas colunas à direita especificamos sucessões por jornais. Os aste-
riscos são para frisar o recorde dos jornais nessas seções. Por exemplo: 
O Estado de S. Paulo, Folha de s. Paulo, O Globo e o Jornal de Brasília 
têm o seu recorde de presença feminina na parte de Artes e Entrete-
nimento. Na Polícia, os recordes estão com O Dia, que publicou 89 
notícias de mulheres, e Notícias Populares com 80, que provavelmente 
subiria se abrangesse 0 período total. Isto é muito compreensível, 
pois a presença da mulher nos jornais populares aparece como uma 
válvula de escape e descontração para as camadas mais baixas, ou 
seja, na Polícia, nos crimes. Para os leitores do O Estado, da Folha e 
O Globo, e do Jornal de Brasília, ela aparece em Artes e Entreteni-
mento, que é a válvula de escape e descontração das camadas mais 
ricas. Notamos, também aqui, que em primeira página apareceu .so-
mente 1% do total das notícias, em O Estado a mulher mereceu ape-
nas 2 notícias e nos jornais populares ela está bastante presente, 
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como iremos ver posteriormente na análise qualitativa devido a cri-
mes, exploração do corpo de vedetes, etc. Em politica, em O Estado 
de S. Paulo ela não apareceu uma vez sequer, como também não apa-
receu em Notícias Populares. Em Economia, apareceu apenas 3 vezes, 
uma n'O Estado, uma na Folha e uma no Jornal de Brasília. Vamos 
ver também na análise qualitativa como ela aparece em Economia. 
A CPI da Mulher foi bastante noticiada, a começar pelo Jornal de 
Brasília, talvez por ser o jornal local e o assunto ter sido considerado 
de importância para a cidade. O Estado de S. Paulo deu também uma 
boa cobertura, 3 notícias; O Globo não deu nenhuma e os jornais 
populares absolutamente desconheceram a CPI da Mulher. 

Podemos ver, também, que em Notícias Internacionais, a presença 
de mulher foi recorde para o Jornal do Brasil; em Coluna Social ela 
também é bastante importante, mas esta importância será mais mar-
cante nas fotos. 

No Quadro 3 realizamos para a presença da mulher em fotos. 
As fotos vêm apenas reforçar as conclusões que valeram para os títu-
los: 32% das fotos femininas estão em Artes e Entretenimento e 
28% em Coluna Social, o que dá 60% da presença da mulher nas 
páginas de Arte e Entretenimento e nas Colunas Sociais. A alta por-
centagem da Coluna Social foi possível graças à presença da Folha 
de S. Paulo que publicou, na época, 158 fotos de mulheres nas Colunas 
Sociais. Foi o recorde seguido, de longe, pelo O Globo, com 49 fotos de 
mulheres em Coluna Social e Notícias Populares, com 57. Os demais 
jornais têm o seu recorde de presença de mulheres em fotos na parte 
de Artes e Entretenimento. 

Em relação às fotos fizemos mais uma classificação no Quadro 
número 4: em relação às fotos de mulheres com intenção erótica e 
as fotos de mulheres sem legenda ou sem referência, ou seja, fotos 
de mulheres que são colocadas nas páginas especificamente para en-
feitar, sem nenhuma referência a ela na legenda, ou as mulheres que 
aparecem ao lado de seu. marido, ou como intérpretes e taquígrafas, 
que não são absolutamente citadas na legenda e na matéria. Então, 
vemos que este total de mulheres usadas para enfeitar o jornal dão 
um total de 294 fotos, quer dizer, um número bastante grande, con-
siderando-se que o total de fotos foi de 1.157. Como não podia deixar 
de ser, Notícias Populares é o jornal que mais publica fotos com inten-
ção erótica; O Estado de S. Paulo não publicou nenhuma foto com 
intenção erótica e apenas 5 - ele publica poucas fotos -sem legenda 
e sem referência à mulher na legenda. A Folha está com o recorde 
dos jornais que publicam fotos de mulher sem referência a ela na 
legenda, isso também porque nas Colunas Sociais não é considerado 
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importante dar o nome da mulher - ou referir-se a ela, bastando 
que ela esteja lá enfeitando as colunas. 

Voltando ao primeiro quadro, o número total de títulos de mu-
lher, 947, pode parecer bastante alto, mas se for comparado com a 
Presença dos homens, que foi uma média de 67 por dia, no total de 
20 dias, daria 13.200. Ou seja, 13.200 títulos com referência ao homem, 
para 947 com referência à mulher - com essa ressalva que os homens 
não aparecem em fotos eróticas, nem aparecem em fotos sem legenda 
para enfeitar o jornal. 

Com base nestes dados quantitativos e qualitativos, as integrantes 
do grupo elaboraram um perfil de cada jornal, e o resultado é o 
seguinte: Jornal do Brasil: a editaria de esportes foi a que mais 
noticiou a mulher, sempre praticando uma ação. Um recorde que-
brado no exterior por uma brasileira mereceu chamada de primeira 
página. Aí a mulher vence, quebra recorde, salta, é a favorita no golf, 
e Maria Ester, a única do Brasil e no Forest Hllls, acredita no seu 
tênis; Cláudia, Aracelli e a atriz Rejane Medeiros foram as únicas 
identificadas pelos próprios nomes. Na polícia, onde a mulher morre 
porque reage, ignora ameaças, perde, aprende a se defender de estu-
pradores, move ação penal, confirma denúncias, é ferida a tiros, 
defendida, libertada, presa, seqüestrada, aponta o assassino e acha 
o corpo; na seção internacional uma burguesa mereceu título ao ser 
apontada como motivo de suicídio de um socialista iltaliano; Caro-
Une de Mônaco foi especialmente discriminada, ao ficar noiva pre-
valeceu a sua condição de mulher sobre a condição plebéia do noivo. 
Ela, segundo o Jornal do Brasil, não marcou o casamento, mas tem 
casamento marcado. Nem mesmo ficou noiva, mas já tem noivo, e 
as decisões adotadas, após longos debates entre os pais da moça, 
eventualmente o noivo, e, parece, a editora do Jornal do Brasil. 
Sobre o noivado o JB abandona o verbo na forma passiva, na edi-
tora nacional, para titular: "Rapaz marca casamento com 4 noivas. 
Sem conseguir explicar porque ao juiz interessadíssimo, ele marcou 
com as 4 namoradas dia e hora iguais para se casar, evidentemente 
com uma só. A escolha abateu sobre "a que mais o compreendia", 
segundo ele, e uma delas, grávida de 4 meses, ameaçou: "Isto não 
vai ficar assim". Enquanto isso, Londres tem mulher contra a pornô: 
D. Swiller, solteira, 49 anos, é a nova chefe do departamento com-
posto exclusivamente por homens antipornográficos da Scotland 
Yard; Iemanjá tem festa prejudicada pelas condições atmosféricas, 
mas a mulher ao praticar ações chora nos ombros do Presidente 
Geisel, denuncia, define, se impõe, aconselha e acompanha o marido, 
é candidata, canta, faz strip-tcase, estréia no show "6 e meia", tem 
ídolo e apenas segura a cerâmica que pesquisou - tudo isso nas 
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fotos do JB. A foto da cerâmica faz parte de uma matéria sobre uma 
arqueóloga paulista que descobriu a existência do ser humano no 
Brasil há 40.000 anos. Há matéria de página inteira sobre o seu 
trabalho com o seguinte título: "Homem chega ao Brasil Há 40 mil 
anos" - com o subtítulo: "Brasil tem laboratório em 1984" - com 
duas fotos da cientista, sendo uma sem referência a ela. 

A Seção de "Cartas dos Leitores" assíduos não contraria a linha 
editorial do jornal. Das 140 cartas publicadas nos 20 dias, 18 são de 
mulheres preocupadas com INPS e seu atendimento precário, com a 
preservação do Rio de Janeiro antigo e seus monumentos, preo-
cupadas, também, com parques, pavimentação, com ensino, com a 
taxa de 16 mil para as viagens ao exterior e sensibilizadas pelos ideais 
ãemocráticos, sucessão presidencial. Inclusive uma sugeriu um pre-
sidente civil e um vice militar, também com Marcelo Caetano: a TFP 
mereceu atenção de uma mulher no Jornal do Brasil. Na primeira 
página poucas mulheres mereceram destaques: foram a Rainha Eli-
zabeth visitando a Irlanda, Aracelli, morta, Cláudia, morta, e uma 
brasileira que bateu recorde na França, e a Princesa Caroline de 
Mônaco. 

O perfil do O Estado de S. Paulo, segundo o grupo, é o seguinte: 
surpreende no O Estado de S. Paulo a parcimônia ao tratar da mulher. 
Exemplo claro: durante os 20 dias da pesquisa, traduzidos em 17 
edições, a mulher ganhou 56 títulos, número inferior aos dedicados 
aos homens em uma só edição. Essa quase omissão mostra o desin-
teresse do jornal pela mulher. Outro aspecto a destacar: ao contrário 
dos outros jornais pesquisados, O Estado não utiliza a mulher en-
quanto "Madame Fulano de Tal", enquanto beleza e sedução, en-
quanto objeto sexual, seja em reportagens, seja em fotos. Ele parte 
para uma posição claramente elitista, pois as mulheres que mais fre-
qüentam suas páginas são as artistas antimassa, como a cantora lírica, 
a artista plástica, a folclorista, a escritora, a diretora de cinema, a 
grande pianista, a esportista da categoria de Maria Ester Bueno ou 
de Maria Alice, a Rainha da Inglaterra, a Rainha da Espanha. E 
trata, de forma mais ou menos subalterna, Indira Ghandi, mere-
cendo referência 4 vezes, por crimes de corrupção de um filho e de 
um ex-assessor, c a menor Aracelli, morta, enterrada e passiva e que 
deu nome a um crime que despertou curiosidade e emoção, a que 
mais mereceu atenção do jornal, surgindo cinco vezes durante a 
pesquisa. Uma investigação acerca das ações que a mulher pratica 
no O Estado evidencia que elas sofrem número maior no lugar de 
praticá-las: são as beneficiadas pelo trabalho do Presidente Carter 
ou do Ministro Arnaldo Prieto; são as acusadas, as atingidas pela 
violência masculina, aguardando julgamento, em liberdade provi-

458 



sória, punidas, sepultadas sem nome, simplesmente mortas, ou au-
tuadas em flagrante. Operários paulistas temem a sua concorrência 
no trabalho, enquanto uma médica surge apenas por ser surpreendida 
fazendo aborto numa mulher, imediatamente vê-se às voltas com a 
policia, ou seja, a mulher, no O Estado de S. Paulo, ao sofrer a ação, 
é destacada pelo negativo, pela discriminação. Já atuando ela chega, 
age, bate recorde, pede a paz, encerra, propõe, se apresenta, assume, 
fala, treina, reclama, quer, lidera, denuncia, vence, teme, expõe -
só que em menor número. Para aparecer na primeira página de 
O Estado de S. Paulo a mulher é Rainha da Inglaterra, estranhando 
agressões na Irlanda e pedindo a paz, ou então sem nome numa foto 
chorando a morte de Elvis Presley, ou tentando, ainda sem êxito, 
salvar o marido de um suicídio, nos Estados Unidos. Isso mostra que 
apenas a Rainha existe, de fato, para o destaque, já que as outras 
ali figuraram em decorrência da presença de dois homens. E que 
outras mulheres mereceram a atenção dos jornais paulistas? A es-
posa de um dissidente soviético, a freira atuando no bairro, a depu-
tada e a feminista reivindicando pela mulher, a professora, a menor 
morta, a índia cancerosa, a estudante fazendo conferência, a as-
sassinada sem nome, a tradicional fazendo passeata contra um motel 
no interior de São Paulo. Se o Estado não reforça no dia-a-dia do seu 
noticiário a mulher mãe, dona-de-casa, esposa e boneca, não cedendo, 
inclusive, aos vendáveis apelos das colunas sociais, por outro lado, 
não a estimula, parecendo preferir a cômoda omissão, outra forma 
de discriminação. E, para dizer que não fala de flores, edita um 
"Suplemento Feminino", aos domingos, dando receitas deliciosas, 
"dicas" de compras, moda, decoração, supostos estudos de grafologia 
e assuntos afins, especialmente para a mulher que ignora a partici-
pação social, econômica, política, a mulher de mundo restrito, cuja 
referência é o marido e, por tabela, a casa e os filhos. 

A SRA. ARCELINA HELENA - Perfil do Jornal de Brasília: a 
artista brasileira pode contar para si com um ponto, pois ela vende 
jornais e os responsáveis pelo Jornal de Brasília são bastante sen-
síveis a esta realidade. É a mulher artista, principalmente de tele-
visão, teatro e cinema e a cantora que predominam nas manchetes 
femininas nesse matutino. Seja ela artista internacional ou brasi-
leira ocupa, sempre, um lugar de destaque nas colunas especializadas 
e nas sociais mas como sua vida é constantemente vasculhada, ela 
aparece facil~ente em outras partes mais sérias do jornal. Foi assim 
que Rejane Medeiros ocupou as páginas da Seção Internacional ao 
ser pega roubando num loja em Roma, e Cidinha Campos, ao depor 
na CP! da Mulher, foi título na "Política". Logo em seguida à mulher 
artista temos a mulher genérica, ocupando o segundo lugar entre as 
mais citadas. Trata-se da mulher sem função ou sem profissão, in-
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serida tradicionalmente na família. A imagem dessa mulher é re-
forçada pelo destaque que se dá às características da mulher que 
consome mais do que produz, que se preocupa mais em ser bela do 
que ser inteligente. O Jornal de Brasília tem uma coluna diária de-
dicada à consumidora: "Dona Laura vai às compras" e o concurso 
de Miss Objetiva foi objeto de constante destaque. Além disso, os 
termos mais utilizados para qualificar a mulher, no Jornal de Brasília, 
referem-se às propriedades físicas: bonita, locomotiva, coelhinha do 
Play-Boy, Nota 10, mais feminina, Sempre Emanuelle, sonho impos-
sível. As profissões tradicionais da mulher, também, são muito citadas 
nos títulos e nas fotos, mas ocupam um segundo lugar distante se 
compararmos com as profissões femininas no mundo das artes vi-
suais. Raros são os títulos e as fotos mostrando mulher em atividade, 
ainda consideradas guetos masculinas. Apesar disso, não podemos 
ciizer que o Jornal de Brasília seja totalmente insensível à evolução 
e às reivindicações da nova mulher brasileira. Como vimos, na análise 
quantitativa foi o Jornal de Brasília que melhor noticiou a CPI da 
Mulher e utilizou títulos fortes e expressivos: mulher acusa, denuncia, 
mostra violência, quer igualdade. Além disso, talvez por estar na 
Capital política do País o Jornal de Brasília é sensível a eventuais 
participações da mulher na ação política. A única mulher no Con-
gresso, como é chamada a Deputada Lygia Lessa Bastos, foi título de 
várias matérias, assim como a ação da mulher do jornalista morto na 
prisão, Wladimir Herzog. Podemos dizer que o Jornal de Brasília. 
trabalha com três principais estereótipos da mulher: a primeira, a 
mulher invisível, que aparece na foto, mas não é citada, não tem 
importância, é apenas a mulher de fulano de tal, taquígrafa, tradu-
tora de algum personagem estrangeiro. O segundo estereótipo e usado 
mais freqüentemente, é a mulher bela e doméstica, por ser bela e en-
treter bem ela pode brilhar no firmamento das estrelas, essa mulher 
bela tem um corpo e um rosto considerados bons para enfeitar o 
jornal sem ser preciso legenda. Finalmente, o terceiro estereótipo 
mostra, muito de leve, o esboço de uma nova mulher que pensa, age 
reclama, exige, tanto no cenário internacional quanto no nacional. 

A SR.a LEDA FLORA - Perfil de O Globo. 

Para aparecer nas páginas nobres de O Globo a mulher, com raras 
exceções, paga um preço alto. Ela cometeu algum crime sensacional, 
ou então foi assassinada e envolvida em processos nebulosos que ali-
mentam a curiosidade dos leitores. As mulheres mais citadas foram: 
a menina Aracelli, assassinada no Espírito Santo, e Cláudia Rodrigues, 
assassinada no Rio de Janeiro, ambas vítimas de crimes que causaram 
processos rumorosos. Ao lado das vítimas fulgura o nome da circuns-
pecta Rainha da Inglaterra, agraciada de forma mais tímida pelas 
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manchetes do jornal carioca. Enquanto a Rainha mereceu três tí-
tulos na seção internacional, Cláudia Rodrigues apareceu dezesseis 
vezes e Aracelli oito. Este quadro desanimador é ainda alimentado a 
partir da constatação de que a mulher, como notícia, nas chamadas 
áreas de decisão política, é marginalizada. Embora o próprio dia-a-dia 
nos informe da presença feminina nos setores econômicos e mesmo 
na política, ela não foi título, uma vez sequer, na área econômica e, 
na política, apareceu apenas quatro vezes. Exatamente por termos 
conhecimento da grande contribuição feminina nessas atividades é 
que se torna desestimulante o tratamento dado pelo O Globo, que 
prefere ser generoso ao enfocar as "cocadinhas" de Ibrahim Sued e 
intransigente no tratamento, por exemplo, à mulher envolvida em 
crimes, ou menos do que isso, em episódios que extrapolam a sua se-
cular função de esposa e mãe. O tratamento dispensado à figura 
feminina pelo jornal chega a ser tão discriminatório que verificamos 
vários tipos no título: mulher mata, mulher agride, etc. Ela não vem 
qualificada, é apenas uma mulher, ao passo que o homem, mesmo o 
mais desconhecido e humilde, tem o seu nome ou pelo menos a sua 
qualificação profissional citada. Enfim, podemos concluir que O Globo 
é um veículo de comunicação que pretende perpetuar a posição pas-
siva da mulher, enaltecendo-a quando no exercício do seu papel do-
méstico e pouco participante em termos de agente de mudanças da 
estrutura social, ferindo-a quando a sua voz se eleva acima dos 
níveis do comportamento convencional, apoiados pelo sistema. Al-
gumas reportagens fugiram a essa regra e foram encontradas, quase 
todas, nos esportes e nas artes, por sinal um dos setores onde ela 
vem buscando reconhecimento pelo seu trabalho há algum tempo. 
No noticiário do dia-a-dia, no entanto, foram as "cocadinhas" e as 
"divinas" - estas últimas de Carlos Swann, e as Cláudias Rodrigues 
que representaram o elemento feminino nos títulos, oferecendo ao 
público uma imagem de mulher que está muito aquém da contribuição 
que vem oferecendo na edificação de uma sociedade mais justa, pau-
tada no respeito aos direitos inalienáveis dos seres humanos. 

A SR.a ARCELINA HELENA- Perfil da Folha de S. Paulo. 

Para aparecer na Folha de S. Paulo, numa média de 5, 6 vezes 
por dia, computados apenas os títulos, a mulher deve, antes de mais 
nada, obedecer a alguns pré-requisitos básicos como, por exemplo, 
integrar a burguesia como filha ou como esposa. Nesse caso, é uti-
lizada para enfeitar as colunas sociais onde mais aparece. Uma outra 
alternativa é ser atriz, de preferência bonita e ter o direito às pá-
ginas da Folha llustrada, caderno diário sobre artes, show, tevê e 
cinema. Assm, a Folha publicou 28 títulos referentes a atrizes e 158 
fotos femininas em colunas sociais, obtendo o recorde dessas áreas 
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entre os jornais pesquisados. Aos domingos, o 5.0 caderno é dedicado 
às senhoras e senhoritas que nada mais fazem senão promover 
jantares, chás, festas ou passear pelo exterior, tendo nesse caderno 
uma média aproximada de 55 fotos coloridas dessas mulheres a cada 
domingo. 

Na seção econômica da Folha ela aparece apenas uma vez, com 
um detalhe: ela não é o sujeito de uma ação, não fez uma pesquisa ou 
uma análise importante, nem mesmo é chefe de um órgão de Governo 
ou de uma empresa privada, mas apenas é citada na sua condição in-
ferior. O título diz: "Conselheiro de Carter fala sobre minorias e mu-
lheres". Na Seção Opinião, de editoriais da Folha, que agora já não 
existe nem para homens, nem para mulheres, houve três presenças 
femininas: "Aracelli, meu amor", a menina assassinada; a mulher 
na Europa e mulheres na Academia. Ou seja, uma referência à me-
r.ina assassinada, outra à situação da mulher européia e o acesso da 
escritora Rachei de Queirós à Academia Brasileira de Letras. Aracelli 
foi, por sinal, uma das duas personagens femininas mais citadas na 
Folha, aparecendo em três títulos de centro e em uma fato de pri-
meira página. Quanto à mulher do outro continente, vale a pergunta: 
e a mulher brasileira? A resposta vem imediata através da análise do 
terceiro título. Uma escritora sentar-se ao lado de Austregésilo de 
Athaide ou de Herberto Sales - um fato tão surpreendente em nosso 
País - acaba virando editorial. 

A mulher mereceu oito títulos na seção de Política, mas apenas 
duas mulheres políticas apareceram. Por um lado, a Deputada are-
nista Dulce Salles Cunha, da Assembléia Paulista, criticando a 
"Carta aos Brasileiros", o que ela chama de radicalização. Por outro 
lado, Rosalice Fernandes, suplente de Deputado Estadual do MDB 
1luminense que, presa sob a acusação de atividade subversiva, recebe 
solidariedade de um bispo. Conclusão: à mulher que apóia o regime 
o direito de se expressar; à outra, a prisão. 

Nos esportes a mulher conseguiu dezenove títulos, três dos quais 
dedicados à tenista Maria· Ester Bueno. A outra, a mais citada da 
Folha, empatando com a menina Aracelli. Nesta seção, um título bem 
irônico e significativo: "As mulheres estão voando alto demais". 
Referia-se aos recordes de salto em altura. Cinco títulos do primeiro 
caderno foram dedicados a ruas, viadutos e até um navio com nomes 
femininos. O que fez a mulher para merecer o seu nome em ruas? 
E o que deve fazer para merecer as páginas dos jornais? De acordo 
com a Folha, deve perder ou ganhar nos esportes, ser recebida por 
um Ministro, cerceada por um promotor, assassinada, achada ou 
presa, deve voltar de uma viagem, ser perseguida, receber solidarieda-
de, ser festejada ou, então, deve praticar uma ação de reivindicar, 
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apelar, ser solidária ou pedir um inquérito. Pode ainda casar-se, como 
pretende Caroline de Mônaco, ou receber para jantar, almoçar, tomar 
chá. Se não sofre ou pratica uma ação a mulher deve ter um cargo 
importante ou um títutlo de nobreza. Assim, Caroline de Mônaco 
é citada uma vez; a Rainha Elizabeth e Indira Gandhi, três vezes 
cada uma. Indira citada graças a seu filho e aos seus ex-colabora-
dores corruptos. Na primeira página a mulher aparece: como nome 
de teatro e - Ruth Escobar. Como caso o - Aracelli. Como rainha 
- Elizabeth, recebida em clima de guerra na Irlanda do Norte. Como 
festa - Iemanjá, ou simplesmente como ela mesma, Clementina de 
Jesus e o seu novo show. Nas fotos de primeira página surgem ainda: 
Aracelli, a esposa do motorista responsável por uma terrível batida 
de ônibus, a intérprete de Cyrus Vance em segundo plano, e Sara 
Kubitschek na missa pelo marido; a esposa de Hugo Banzer e um 
belo rosto: Marilyn Monroe. É na internacional da Folha onde apa-
recem doze títulos que a mulher mais se destaca em pé de i:5ualda-
de com o homem. Temos aí, por exemplo, uma uruguaia que apela 
a um ex-ministro francês para que encontre seu filho seqüestrado; 
Indira Gandhi que, bem ou mal citada, tem destaque por ter ocupa-
do um cargo importante; feministas americanas reivindicando e 
recebendo apoio da Casa Branca; Vanessa Redgrave, inglesa, inves-
tigando a morte de Trotski junto ao Partido Comunista Espanhol; 
mulher dirigindo representação dos Estados Unidos em Cuba; mulher 
~participando de torneio esportivo; francesa apelando no sentido 
de casar com operário chinês; mulher presa como esposa de 
líder guerrilheiro venezuelano; Rainha sendo ameaçada pelo IRA. 
A essas mulheres internacionais, ativas, correspondem quatro na-
cionais: a mulher de Wladimir Erazog, as deputadas Rosalice e Dulce, 
e as mães paulistas, solidárias com os estudantes da Universidade de 
Brasília. 

A SR.a LEDA FLORA - Os jornais O Dia e A Notícia, pela se-
melhança que guardam entre si, mereceram um único perfil do grupo, 
cujo resultado é o seguinte: 

Em conferência realizada durante a I Semana de Estudos sobre 
o Jornalismo, promovida pelo Departamento de Jornalismo da Es-
cola de Comunicações da USP, em 1969, Alberto Dines afirmava: "Não 
existe imprensa sensacionalista, existe imprensa popular. A imprensa 
popular só é sensacionalista na sua primeira fase, quando pretende 
chamar a atenção daquele que não é leitor habitual de nenhum jor-
nal". Em seguida, disse ele, que "à medida que a sociedade evolui o 
gosto popular acompanha essa evolução com novas exigências da-
quilo que quer um jornal". Na sua opinião, mesmo nos jornais po-
pulares o público está exigindo noticiário internacional, noticiário 
geral, médico e científico. 
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Se esta afirmação é verdadeira do ponto de vista evolutivo dos 
chamados jornais sensacionalistas preocupados em atende~: às exi-
gência.s do público, situados aqui numa faixa popular onde o povo 
tem pouca instrução, não se pode dizer que a imagem da mulher neste 
JOrnal - O Dia e Notícias Populares - no caso particular, tenha 
ocompanhado o mesmo processo de evolução. 

O diretor de um desses veículos de comunicação, ao interpretar 
o desejo do homem da rua, disse que esse público só quer sangue, 
mulher, crime e sexo, assinalando de maneira enfática: polícia e 
mulher é o binômio indispensável para o jornal popular. 

Por isso mesmo, é bastante significativa a grande ocorrência de 
notícias sobre mulheres nas páginas policiais dos jornais O Dia e 
Notícias Populares, onde ela figura quase sempre como mulher, sim-
J)lesmente. E aqui é muito extensa a lista de ações por ela pratica-
da ou sofrida. Com base nos títulos analisados no período, há um 
certo equilíbrio entre as ações praticadas e sofridas. Porém, nas duas 
oportunidades sua imagem será sangue e violência refletindo, sobre-
tudo, sua situação de ser oprimida cultural e socialmente explorada. 
É a mulher que mata ou induz seu companheiro a matar; que tenta 
acabar com sua própria vida; que atropela; rouba; seqüestra; trai o 
marido; que desaparece ou que tenta assassinar alguém. No entanto, 
ela é, antes de mais nada, a vítima por excelência: é a mulher 
que sofre vingança, que é vendida, é atacada, acidentada, condenada, 
acusada de corromper menores, acusada de espancar, torturada, sur-
preendida roubando, é presa, internada, espancada, julgada, seqües-
trada, e atropelada cinco vezes mais do que seqüestra e atropela e, 
algumas vezes, é salva. Antes de tudo, porém, a mulher é assassina-
da sob os mais diferentes pretextos e quase sempre de uma maneira 
violenta, de forma a deixar clara a sua condição de ser inferior. 
Assim, ela é morta estrangulada, carbonizada, fuzilada, executada a 
tiros, retalhada a gilete, degolada. Esta é a mulher das páginas po-
liciais: a amante, a moça, a mocinha, a menina, a menor, a filha, 
a empregada, a arrumadeira, a bailarina, a ladra, a passageira de 
ônibus, a viúva, a traficante, a modelo, a dentista, a motorista, a 
mãe, a enfermeira, a esposa, a velhinha, a patroa, a irmã, a atriz, 
a prostituta, a jovem, a mulher do patrão. Algumas poucas vezes 
esta mulher é citada pelo nome. São as Cláudias, as Aracellis, as 
Gabrielles ou as atrizes Rejane Medeiros e Leila Cravo. 

Ao lado deste quadro pouco promissor em termos de contribui-
ção para a sociedade em que vive, a mulher não deixou de ser lem-
brada umas poucas vezes pelo trabalho que faz: é a deputada que 
condena a distribuição de pílulas, as manicuras que pedem aumento, 
a mestra que dá entrevista, a Secretária de Educação que nega 
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aumento de salário, as rodomoças que reúnem depois de despedidas, 
as professoras que querem o horário antigo, a artista que canta e 
que expõe; enfim, é a mulher que atua, mas em profissões tipicamen-
te femininas. 

Se se trata de uma mulher famosa qualquer declaração ou gesto 
é motivo para levá-la às manchetes. É fato notório que os periódicos 
de países com regimes não-monárquicos cultuam e incentivam o 
gosto pela nobreza. O Dia, com menos freqüência que outros jornais 
'mais elitistas1 noticia igualmente declarações e gestos tanto da 
Rainha Elizabeth "que responde às ameaças do IRA com promessas 
de paz", quanto da Princesa Caroline de Mônaco ao ficar noiva. 
Outras mulheres não menos famosas, esposas de políticos, figura-
ram nos noticiários internacionais: Rosaline Carter ou, simplesmen-
te, esposa de Carter; Jacqueline Kennedy e Margareth Trudeau que, 
mais que esposas, acabaram se projetando por seus méritos ou pela 
sua maneira de viver. 

A discriminação contra a mulher política pode ser notada com 
referência à ex-Primeiro-Ministro da India, Ind:ira Gandhi, que 
figurou em manchete pelo simples fato de seu filho ter sido vaiado e 
acusado de corrupção. Artistas internacionais também merecem man-
chetes. Há aquelas ainda que figuram não pelo nome mas pelo ma-
rido que têm. É o caso da esposa de Sakiarov, que foi autorizada a 
deixar a União Soviética, e da ex-mulher de Elvis Presley, que ficou 
fora do testamento. Muitas vezes elas só aparecem com o intuito de 
acentuar uma questão ideológica. A mulher destaca-se também pela 
excentricidade. Por exemplo, quanto tem seis filhos de uma vez, 
quando vai ser guarda de presídio, se mede dois metros e pesa 168 
quilos ou, ainda, se vai prestar serviço militar. Quando possui uma 
profissão técnica ou tradicionalmente masculina como a medicina 
e a engenharia é citada como tal, mesmo que o texto da matéria nada 
tenha a ver com a profissão por ela desempenhada, visando enfati-
zar aqui um desvio do padrão normal de comportamento da mulher. 
Exemplo típico: Mãe e médica agradecem a devolução dos filhos. 
Curiosamente, ela aparece muito pouco nos esportes. Apenas como 
esposa, e nas colunas sociais também. Este último aspecto é com-
preensível, tendo em vista o público popular do jornal, raro nos 
l?.contecimentos sociais. Entretanto, a discriminação maior se encon-
tra nas seções de Arte, Cinema, TV, Modas e Teatro. Se em outros 
jornais a mulher figura com freqüência nestas páginas, em O Dia 
e em Notícias Populares ela pouco aparece. Exceção feita à coluna de 
TV e Música, onde as poses eróticas e semidespidas se multiplicam. 
Isto é compreensível partindo-se do princípio de que o jornal admi-
te a exploração do sexo no interesse de conseguir público e vender. 
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Além de mulheres conhecidas por suas capacidades literárias 
e artísticas, Rachei de Queirós e Isadora Duncan, outros nomes cons-
tantes da sessão pertencem a cantoras e artistas de TV, notadamen-
te na parte de fotos. Aqui o quadro nosso apresenta-se muito animador· 
Ser mulher é algo de incontestável. Assim como há mulheres há 
homens. Mas, a quem interessa explorar a imagem sexual dentro da 
nossa sociedade? Ela representa uma força de trabalho, tanto no 
campo intelectual quanto no campo braçal e, no entanto, nossa so-
ciedade capitalista insiste em manter e incentivar o caráter dis-
criminatório que sempre caracterizou o sexo feminino através dos 
tempos. Um exemplo ocorrido num jornal: a foto é de uma moça 
em trajes de banho e a legenda faz referência à sua presença no 
Estádio do Maracanã onde foi fazer entrega de prêmios. Admite-se, 
em princípio, que a jovem não tenha ido ao Maracanã de biquini; 
então, por que mostrá-la assim ao grande público? Ora, a grande 
percentagem de fotos de mulheres seminuas ou em posições eróticas 
e que, segundo os diretores desses mesmos periódicos, tem público 
certo na chamada camada C da população, atende a interesses 
econômicos, refletindo igualmente a preocupação de manter sua in-
ferioridade cultural. A exploração do misticismo é um exemplo disso: 
O Dia mantém colunas cotidianas sobre o que se pode chamar de 
milagres, ou seja, leitores que agradecem as graças recebidas. Grande 
parte deste público agradecido é composto de mulheres e ainda aqui 
se manifesta a intenção de manter a imagem da mulher alienada, 
voltada para aspectos extraterrenos. O mesmo se pode dizer com rela-
ção a Notícias Populares. A mulher não apenas é a maior protagonis-
ta do misticismo popular, umbanda e candomblé, mas também é 
freqüentemente apontada como vítima. Da mesma maneira, nessas 
colunas as fotos de mulheres recebendo os passes tem grande des-
taque. É a mulher médium e vidente por excelência. Em Notícias 
Populares, de um modo geral, a mulher pode ser vista de poucas ma-
neiras. Ela é a mulher fisicamente bem dotada que merece foto diá-
ria na primeira e última páginas, sempre seminua, sem outro moti-
vo que não o de chamar a atenção dos homens que passam pelas 
bancas de jornais. É também a mulher objeto sexual nas piadinhas 
diárias onde fotos e desenhos de animais se misturam com ela. Outras 
vezes é a mulher má, vingativa, em atitude que denota uma certa su-
perioridade mas também muito recalque; a tia que espanca o meni-
no e outros títulos no mesmo estilo. 

Finalizando, não podemos dizer, de forma alguma, que a mulher 
foi esquecida por esses dois jornais, pois só na primeira página de 
O Dia ela figurou durante o período, nada menos que 24 vezes so-
mente em títulos e 15 em fotos. Nos títulos, quando se tratava de 
manchete policial e nas fotos quase sempre acompanhando uma per-
sonagem política ou do mundo do crime. Em resumo, para merecer 
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a primeira pagina do jornal a mulher deve efetuar algo incomum, 
de preferência violento. As manchetes adquirem maior destaque na 
proporção que existe maior dose de sadismo. Exemplo: "Pôs ca-
bresto e arreio na esposa". Só esta manchete ocupou mais da meta-
de de uma primeira página. Por outro lado, não corresponde à ver-
dade a afirmação de que o público do jornal popular aprecie sangue, 
crime, mulher e sexo, painel que lhe é exposto diariamente. Esses 
jornais refletem uma condição social do povo e principalmente de 
suas mulheres. Entretanto, existem outras questões que lhes dizem 
respeito diretamente e que não são abordadas pelos jornais, mais 
interessados em oferecer-lhes material que contribua para neutrali-
zar as tensões emocionais do indivíduo. Na opinião do Professor de 
Psicologia Médica e Patologia da Santa Casa de São Paulo e da Uni-
versidade de São Paulo, Cícero Cristiano de Souza, esse tipo de jor-
nalismo que explora essencialmente a imagem da mulher pode con-
duzir a um tipo de regressão que se caracteriza pelo desinteresse 
em relação aos problemas da sociedade, eclodindo, muitas vezes, na 
forma de alienação quanto ao próprio funcionamento do processo 
democrático. 

A sR.a ARCELINA HELENA - Agora vou apresentar algumas 
conclusões da pesquisa destes sete jornais. 

A discriminação sofrida pela mulher, demonstrada através da 
análise quantitativa, foi confirmada e ilustrada pela análise quali-
tativa. Em todos os jornais pesquisados a mulher aparece em grande 
parte de títulos e legendas citada simplesmente como mulher, como 
acabamos de ver. 

Esse tratamento é discriminatório, apesar de demonstrar uma 
realidade de grande parte da população feminina cuja única qualifi-
cação é ser mulher. Mas, assim mesmo, os jornais não falam de "ho-
mem de fulana de tal", "homem entra na Academia" ou "homem 
traz flores para o Diretor". 

O homem, quando é citado em manchete, possui um nome próprio 
ou, no mínimo, uma profissão. 

A imagem tradicional da mulher na família é reforçada ainda 
nos suplementos femininos e nas colunas sociais, nas colunas espe-
ciais para as consumidoras. Os jornais populares enfatizam ainda o 
misticismo colocando a mulher como principal personagem de terre-
nos de umbanda e candomblé e de um cristianismo repleto de su-
perstições. 
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As profissões mais citadas, ao lado da prática de esportes e das 
ações ligadas ao mundo das artes e dos espetáculos, são as profis-
sões tradicionalmente femininas. Por outro lado, dificilmente a mu-
lher ocupa páginas de política, como se 50% dos cidadãos eleitores 
não fossem mulheres. No período, aparecem apenas 3 vezes na Eco-
nomia, como se a mulher não participasse da atividade produtiva. 
Nestes 3 títulos de economia a mulher é sempre citada como objeto 
de uma ação praticada por homens. 

No Jornal de Brasília, o único título da mulher na política refe-
re-se a uma pesquisa realizada nos Estados Unidos onde se conclui 
que a mulher empresária, para ter sucesso na profissão, deve ter as 
qualidades reconhecidamente masculinas. 

No O Estado de S. Paulo, o título da economia fala de trabalha-
dores do ABC temerosos da concorrência da mulher, que com a modi-
ficação da CLT poderá trabalhar à noite. 

Na notícia da Folha de S. Paulo ela também não aparece prati-
cando ação. Ela é apenas citada num discurso de um dos assessores 
de Carter. Ela, para merecer destaque nos jornais, fora do já tradi-
cional, precisa ser a melhor entre as melhores e principalmente vencer 
a dura concorrência de uma sociedade dominada pelos homens. 

A reclamação dos trabalhadores do ABC caracteriza bem essa 
situação. Nós compreendemos o problema do trabalhador brasileiro 
mas, será justo que as mulheres arquem eternamente com as conse-
qüências das estruturas de um país que se desenvolve e não tem 
condições de oferecer emprego para todos? 

A mulher tem, hoje, oportunidade quase igual a dos homens para 
estudar e freqüentar faculdades. Porém, a sociedade, para lhe con-
fiar um cargo executivo,_ legislativo ou judiciário, ou mesmo um 
outro cargo numa empresa privada, exige dela muito mais do que de 
qualquer homem. 

Os jornais refletem bem essa sociedade pois, para lhe dar uma 
primeira página, ou exploram o seu corpo ou exigem que ela seja, no 
mínimo, uma Rainha Elizabeth, uma Rainha Sofia, uma Princesa de 
Mônaco, uma Jacqueline Onassis ou a mulher de um grande homem. 

De toda essa análise podemos concluir que os jornais pesquisados 
estão mais interessados em solidificar o status quo e os padrões de 
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comportamento tradicionais não só da mulher como também do ho-
mem, o que não constitui absolutamente uma novidade para os estu-
diosos dos meios de comunicação de massa de uma sociedade capi-
talista, cujo desenvolvimento exige grande sacrifício das massas e, 
no caso específico, da mulher. 

Valorizando em seus títulos e manchetes a posição tradicional-
mente ocupada pela mulher inferiorizada e fora do seu campo de 
decisão, os jornais não cumprem o papel dinâmico que lhes caberia 
no processo de modernização e transformação desse contingente de 
55 milhões de mulheres. 

Não acreditamos que a maioria dos nossos colegas de profissão, 
desde os assessores de imprensa, passando pelos repórteres, pauteiros, 
chefes de redação, editores, tituladores, fotógrafos, revisores, gráficos, 
na sua quase totalidade homens, tenham uma postura propositada-
mente antifeminista, mas agem assim e produzem o jornal contra a 
mulher, porque também são frutos de uma sociedade que sempre dis-
criminou e continua discriminando a mulher, ou seja, ratificam 
uma realidade cultural. 

Estudiosos dos meios de comunicação chegaram a conclusão seme-
lhante em relação ao demais midias. Seus objetivos expressos estão 
muito mais ligados ao projeto de resistência ativa às mudanças do 
que às transformações profundas, verdadeiramente, valorizam a mu-
lher e o homem. 

Concluindo, gostaríamos que os Srs. Senadores e os Srs. Depu-
tados refletissem sobre o perigo que pode constituir uma massa de 
55 milhões de mulheres, com raras exceções, despolitizadas, ligadas 
apenas a valores tradicionais, com raciocínio ocioso. Elas, não res-
pondendo às entidades de participação no trabalho e nas decisões 
políticas, fundamentais para um país que se desenvolve, são facil-
mente manipuláveis e portanto perigosas. 

As mulheres acreditam que não são políticas. Mas até quando 
esse silêncio pode ser considerado apolítico? A mulher silenciosa e 
tradicional, que não participa do mercado de trabalho e das decisões 
políticas econômicas, são, mesmo sem o querer, uma força. Elas estão 
a serviço daqueles interessados em mantê-las submissas e em casa 
para o lucro e segurança deles. (Muito bem. Palmas.) 

469 



QUADRO 1 

Total de Títu- Média. de Títu- Média. de Títu- Total de Fotos Média de Fotos Média. de Fotos 
JORNAIS los c/Referên- los de Mulher los de Homem de Mulher de Homen!l 

cia. à Mulher p/ dia. p/dia. de Mulher p/ dia. p/dia. 

J.B.R. 106 6 3 % 62 31,5% 171 10 17 % 22 38 % em 17 dias em 17 dias 

O GLOBO 212* 10,6 3,8% 94 34% 195 9,7 16 % 26 44,2% em 20 diás em 20 dias 

J.B. 97 4,8 2,7% 63,5 37,3% 72 3,6 20% 12 66% em 20 dias em 20 dias 

NOTíCIAS POP. 163 13,5* 9,6%* 51 36,4% 262 21* 26,9% 37* 47,4% em 12 dias em 12 dias 

FOLHA 119 5,6 2,4% 71,5 32,1% 200* 14,4 31,8% 28 63,6%* em 2Q dias em 20 dias 

ODIA 194 11,4 8,8% 64 49,6%* 147 8,6 33,7%* 19,5 49 % em l'll dias em 17 dias 

ESTADO S.P 56 3,2 1,7% 65 35,1% 21 1,2 5,2% 15,5 65,2% em 17 dias em 17 dias 

TOTAL 947 7,88 67,28 1.157 9,8 21,9 

*RECORDE 



QUADRO 2 

PRESENÇA DA M1JI,HEll EM TíTULOS 

TOTAL % 

ESTADO 2 
l.a página 85 0,1 FOLHA 5 J.B.R. 2 

J.B. 6 O DIA 24 
GLOBO 15 N. POP. 31. 

ESTADO o 
Política 23 2,7 FOLHA 8 J.B.R. 4 

J.B. 6 ODIA 1 
GLOBO 4 N. POP. o 
ESTADO 1 

Economia 3 0,3 FOLHA 1 J.B.R. 1 
J.B. o ODIA o 
GLOBO o N. POP. o 
ESTADO 3 

CPI 13 1,5 FOLHA 1 J.B.R. 8 
J.B. 1 O DIA o 
GLOBO o N. POP. o 

ESTADO 12 

Internacional 128 15 FOLHA 12 J.B.R. 14 
J.B. 21* ODIA 29 
GLOBO 26 N. POP. 14 

Artes/Teatro 
ESTADO 16* J.B.R. 

Cinema;TV 172 20 FOLHA 28* 33* 
J.B. 9 ODIA 17 
GLOBO 52* N. POP. 17 

ESTADO 8 J.B.R. 
Policia 254 30 FOLHA 14 5 

J.B. 17 O DIA 89* 
GLOBO 41 N. POP. 80* 

ESTADO o 
Coi. social 35 4,1 FOLHA 4 J.B.R. 5 

J.B. 3 O DIA 2 
GLOBO 16 N. POP. 5 

ESTADO 10 
Esportes 75 8,8 FOLHA 19 J.B.R. 7 

J.B. 14 O DIA 2 
GLOBO 22 N. POP. 1 

ESTADO 4 
Geral 161 19 FOLHA 20 J.B.R. 19 

J.B. 18 O DIA 29 
GLOBO 29 N. POP. 42 

TOTAL 947 

*RECORDE 
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QUADRO 3 
PRESENÇA DA MULHER EM FOTOS 

ESTADO 3 J.B.R. 1 
FOLHA 'J ODIA lã 

P~ina õ5 4,8 J.B. 1 N. POP. 21 
GLOBO 7 

ESTADO o J.B.R. 3 
FOLHA 2 ODIA o 

Política 6 0,5 J.B. 1 N. POP. o 
GLOBO o 
ESTADO 1 J.B.R. o 
FOLHA o O DIA o 

Economia 1 0,00 J.B. o N. POP. o 
GLOBO o 
ESTADO o J.B.R. 3 
FOLHA 1 O DIA o 

CP! 5 0,4 J.B. 1 N. POP. o 
GLOBO o 
ESTADO 4 J.B.R. 11 
FOLHA 7 O DIA 3 

Internacional 78 6,8 J.B. 13 N. POP. 13 
GLOBO 27 

ESTADO 9* J.B.R. as• 
Artes/Teatro FOLHA 71 O DIA 43* 
C'inema;TV 369 32,5 J.B. 24* N. POP. 79* 

GLOBO 55* 

ESTADO o J.B.R. o 
FOLHA 2 O DIA 20 

Polícia 75 6,6 J.B. 17 N. POP. 28 
GLOBO 8 

ESTADO o J.B.R. 31 
FOLHA 158* O DIA 4 

Col. Social 315 28 J.B. 16 N. POP. 5'i1 
GLOBO 49 

ESTADO 4 J.B.R. 8 
FOLHA 14 O DIA 2 

Esportes 36 3,2 J.B. 4 N. POP. o 
GLOBO 4 

ESTADO o J.B.R. 20 
FOLHA 27 O DIA 39 

Gel'al 197 17,3 J.B. 11 N. POP. 42 
GLOBO 58 

TOTAL 11.157 1 

• RECORDE 
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QUADRO 4 

FOTOS DE MULHER FOTOS DE MULHER 
JORNAIS C;INTENÇOES S/LEGENDA OU 

ERóTICAS 8/R.E:F'ERSNCIA 

ESTADO o 5 

FOLHA 4 81* 

J.B. 4 15 

GLOBO 9 45 

J.B.R. 14 15 

O DIA 29 23 

NOTíCIAS POP. 40* 14 

TOTAL 100 194 

• RECORDE 
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ATAS E NOTAS DAS REUNiõES 





1.a REUNIÃO 

8/3/77 
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CONGRESSO NACIONAL 

COMISSAO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre o Re-
querimento n.0 15, de 1976 (CN), que "cria a Comissão Par-
mentar Mista de Inquérito para examinar a situação da 
mulher em todos os setores de atividades". 

ATA DA 1.B REUNIAO (!NSTALAÇAO) REALIZADA 
EM 8 DE MARÇO DE 1977 

As dezessete horas do dia oito de março do ano de mil novece'rttos 
e setenta e sete, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito incumbida de examinar e emitir relatório sobre o Requerimento 
n.0 15, de 1976 (CN), que "Cria a Comissão Mista de Inquérito para 
examinar a situação da mulher em todos os setores de atividades", 
presentes os Senhores Senadores, Cattete Pinheiro, Jarbas Passarinho, 
Heitor Dias, Accioly Filho, Nelson Carneiro e Gilvan Rocha e os 
Deputados Inocêncio Oliveira, Lygia Lessa Bastos, Leur Lomanto, An-
gelina Rosa, Theobaldo Barbosa, João Menezes, Sergio Murilo, Alvaro 
Dias e Pacheco Chaves. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Sena-
dores Milton Cabral, Augusto Franco, João Calmon, Otto Lehmann e 
Franco Montoro, e os Deputados Cid Furtado e Emmanoel Wai.smann. 

Em obediência ao que dispõe as Normas Regimentais, assmne a 
Presidência o Senhor Senador Nelson Carneiro, que após declarar 
instalada a Comissão, manda distribuir as cédulas de votação para 
escolha de seus dirigentes e, designa o Senhor Cattete Pinheiro para 
atuar como escrutinador. 

Colhidos e apurados os votos, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Gilvan Rocha 14 votos 

Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 \"Oto 
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Para Vice-Presidente: 

Senador Heitor Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 votos 

Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 voto 

Em cumprimento ao deliberado o Senhor Presidente eventual, 
Senador Nelson Carneiro, proclama eleito Presidente e Vice-Presidente 
da Comissão, respectivamente, os Senhores Senadores Gilvan Rocha 
e Heitor Dias, e, convida o primeiro a assumir a direção dos trabalhos. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Gilvan Rocha agra-
dece em seu nome e no do Senador Heitor Dias, a honra com que fo-
ram distinguidos e, designa a Senhora Deputada Lygia Lessa Bastos 
para relatar a matéria. O Senhor Presidente fala da Importância da 
participação da mulher em todos os setores da vida moderna e res-
salta a coincidência da instalação da Comissão no Dia Internacional 
da Mulher. 

Franqueada a palavra, manifesta-se o Senhor Deputado João Me-
nezes e, logo a seguir a Senhora Deputada Lygia Lessa Bastos, que 
agradece a indicação do seu nome para relatar a matéria. 

Finalmente, o Senhor Presidente, Senador Gilvan Rocha, convoca 
uma reunião para o dia dez, quinta feira, às onze horas para a orga-
nização do roteiro dos trabalhos, e agradeçe a presença de todos. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, 
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente, demais Membros da Comissão e vai à pub~icação. 

ANEXO A ATA DA 1.a. REUNIAO, DE INSTALAÇAO, REALIZADA 
EM 8-3-77 (CPI DA MULHER) 

(Publicação autorizada pelo Sr. Presidente, Senad'Or Gilvàn 
· Rocha). 

"Reunião de Instalação da CPI da Mulher'' 

Em 8 de março de 1977 - às 17:00 horas 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Srs. Senadores e Srs. 
Deputados, na qualidade do mais velho dos presentes, cumpre-me 
instalar esta Comissão, a primeira do Congresso Nacional, para in-
vestigar as discriminações que, ainda pesam sobre a mulher. Por 
feliz coincidência, esta Comissão se instala no Dia Internacional da 
Mulher, instituído pela ONU em 1975. 
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Cumpre-me apenas, nesta oportunidade, eleger o Presid-ente e o 
Vice-Presidente. E ao Presidente caberá, então, designar o Relator. 

De acordo com entendimentos ha\idos e com as manifestações dos 
ilustres membros desta Casa, foi eleito Presidente o Senador Gllvan 
Rocha, e Vice-Presidente o Senador Heitor Dias. 

Augurando a esta Comissão que se desobrigue dos seus altos en-
cargos, que hoje preocupam não só os países da comunidade euro-
péia, que determinaram aos Estad()s que a integram um estudo com-
pleto sobre as leis que ainda discriminam a mulher nos países euro-
peus, mas também nos Estados Unidos onde se vota, atualmente, uma 
emenda constitucional, através dos Estados, para acabar com as dis-
tinções entre mulher e homem, espero que a Comissão se desobrigue 
desse alto mister, sendo certo que a relevância desta Comissão cres-
cerá na proporção em que cada um de nós a ela se dedicar. 

Tenho a honra de convidar para assumir a Presidência o Senador 
Gilvan Rocha. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Srs. Membros da Comis-
são Mista encarregada de examinar a situação da mulher em todos 
os setores de atividades, desejo manifestar o meu agradecimento pela 
confiança dos meus ilustres pares, e ao assumir esta Presidência eu 
não poderia deixar de, nesta primeira manifestação, registrar a sa-
tisfação d-e contar, aqui, nesta Comissão, com duas das maiores e 
mais proeminentes figuras do Legislativo nacional, dedicadas à pro-
b!emática da mulher brasileira, que são o Senador Nelson Carneiro e 
a ilmtre Deputada Lygia Lessa Bastos. 

Estimo que esta Comissão, em tão boa hora criada, sob a inspira-
ção do ilustre Senador Nelson Carneiro seja uma demonstração pri-
meiro de unidade das nossas duas Casas, segundo da importância de 
um trabalho bem organizado, e terceiro que sirva de exemplo para 
outras nações de que um País como Brasil, um País jovem que começa 
a ter um mercado de trabalho aberto às mulheres, um País que conse-
guiu resolver o problema racial, possa também resolver, em termos 
legislativos, o grande problema que hoje é mundial, o problema da 
igua!dade de tratamento de sexos produtivos, como todos dois são. 

Gostaria de, inicialmente, designar como Relator, em homena-
gem mesmo ao Dia Internacional da Mulher, a figura sob todos os 
tipos conhecida e honrada da Deputada Lygia Lessa Bastos, com 
quem espero contar, aqui, à Mesa. (Palmas.) 

Esta Comissão que se reúne a primeira vez de maneira informal, 
aind-a, vai consultar, atraYés seu Presidente e o Plenário, sobre o ro-
teiro de reuniões; a primeira providência, acredito, a mais útil de 
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todas no início dos nossos trabalhos, para que possamos fazer um 
organograma das nossas atividades. 

Consultando alguns dos colegas da Comissão, proponho ao Ple-
nário a nossa primeira reunião para a próxima quinta-feira às 11,00 
horas. 

Os Srs. membros da Comissão que estiverem de acordo permane-
çam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

Então, estamos certos de que a nossa primeira reunião será na 
próxima quinta-feira às 11:00 horas. 

Eu sugeria aos membros da Comissão que trouxessem, logo na 
primeira reunião, um roteiro de sugestões, pois é uma Comissão muito 
abrangente e que, evidentemente, precisará de um roteiro de tra-
balhos, para que o consenso possa apontar o melhor caminho, para 
que se estude os diversos problemas da integração da mulher bra-
sileira na nossa sociedade. 

Evidentemente que esta Comissão procurará, dentro das limita-
ções do Regimento Interno, do Regimento Misto, digo melhor, ouvir 
personalidades brasileiras, e procurará tirar conclusões, no sentido de 
que esta seja, realmente, uma Comissão conclusiva, e que possamos 
dar um exemplo, ao mundo da nossa maturidade em tratar c·e pro-
blemas que afetam hoje a grande maioria dos países industrializados. 

Esta Presidência, ao receber este encargo, reafirma o seu agrade-
cimento pela escolha e passa a palavra a alguém que queira se ma-
nifestar. 

Com a pa:avra a Deputada Lygia Lcssa Bastos. 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS- Sr. Presidente, quero agradecer 
a confiança em mim depositada para relatar a matéria, e vou pro-
curar corresponder à confiança dos nossos pares. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra o Sr. 
Deputado João Menezes. 

O SR. DEPUTADO JOAO MENEZES - Sr. Presidente, em boa 
hora em que o Senador Nelson Carneiro propõe esta Comissão Mista 
e que V. Ex.a assume a Presidência dos trabalhos e nomeia Relatora 
a nossa colega Deputado Lygia Bastos, como representante feminina 
que nós temos hoje aqui, no Congresso Nacional. 

É um assunto por demais complexo, esse a que se propõe esta 
Comissão, e parece-me que o prazo determinado, para se fazer um 
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trabalho em profundidade, é insuficiente. Por esta razão seria, talvez, 
interessante que se pudesse estabelecer, na primeira oportunidade, 
um roteiro de divisão de trabalho dessas áreas em que a mulher bra-
sileira encontra empecilhos em sua participação, empecilhos de ordem 
moral, de ordem legal e de ordem social. 

De maneira que, como sugestão primária, eu tomo a liberdade de 
lembrar, aqui, à nobre Relatora que seria de bom alvitre, depois de 
pensar e examinar o assunto, com mais profundidade, procurar es-
tabelecer não digo um roteiro rígido para o trabalho da Comissão, mas 
pelo menos que se pudesse ter uma base em torno da qual este tra-
balho Yai se desenrolar, vai se verificar. 

Assim, também, precisaríamos conversar a respeito das pessoas 
que vamos trazer aqui, para completar os nossos trabalhos. Em ver-
dade, nós não temos, ainda, no Brasil matéria suficiente, escrita, 
em torno do assunto "mulher brasileira", desenvolvimento da mulher 
brasileira, capacidade da mulher brasileira, porque ela ainda está 
sujeita ao nosso bolorento Código Civil, o qual está aqui, agora, em 
reforma, mas que na parte referente às mulheres avançou quase 
nada, ou muito pouco. 

Desse modo, parece-me que a oportunidade é das mais propícias, 
para que esta Comissão possa, na realidade, desempenhar seu papel, 
procurando de fato e de direito estabelecer e dar à mulher brasi-
leira aquilo que lhe pertence, aqui a que ela tem direito, e natural-
mente resguardando sempre a sua feminilidade que é indispensável 
para o convívio social. 

Eram estas, Sr. Presidente e Sr.a. Relatora, as palavras que queria 
dizer no início da nossa reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Gi!van Rocha) - Continua franqueada a 
palavra aos Srs. Congressistas (Pausa.) 

Não havendo quem queira se manifestar, lembro aos Srs. Mem-
bros da Comissão que ficou firmado que nossa primeira reunião da 
CP! será realizada, neste local, na próxima quinta-feira, às 11:00 
horas. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 17 horas e 25 minutos.) 
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2.a REUNIÃO 

10/3/77 



v .,. 



CONGRESSO NACIONAL 

COMISSAO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre o Re-
querimento n.0 15, de 1976 (CN), que "cria a Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito para examinar a situação da 
mulher em todos os setores de atividades''. 

2.a REUNIAO, REALIZADA EM 10 DE 
MARÇO DE 1977 

As onze horas do dia dez de março do ano de mil novecentos 
e setenta e sete, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito a fim de organizar o roteiro dos trabalhos sobre o Requerimento 
n.0 15, de 1976 (CN), presentes os Senhores Senadores Augusto Fran-
co, Jarbas Passarinho, Heitor Dias, Otto Lehmann, Nelson Carneiro 
e Gilvan Rocha e os Deputados Lygia Lessa Bastos, Theobaldo Bar-
bosa e Pacheco Chaves. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se-
nadores Cattete Pinheiro, Milton Cabral, João Calmon, Accloly Filho 
e Franco Montoro e os Deputados Inocêncio Oliveira, Cid Furtado, 
Leur Lomanto, Angelina Rosa, Emanoel Waismann, João Menezes, 
Sérgio Murilo e Alvaro Dias. 

O Senhor Presidente, Senador Gilvan Rocha, usando da palavra 
sugere sejam gravados os depoimentos devido à dificuldade de ta-
quígrafo, providenciando posteriormente a taquigrafia o apanha-
menta dos mesmos, sendo a sugestão aprovada por unanimidade. Lo-
go a seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o horário pa-
ra o funcionamento da CPI, solicitando o S·enhor Senador Jarbas 
Passarinho seja considerada a conveniência do horário matutino, 
às 9:30 horas das quintas-feiras, com a qual há plena concordância 
da Comissão. 

Quanto à sistemática dos trabalhos, o Senhor Presidente escla-
rece que a Comissão não poderá deslocar-se para outro Estado, bem 
como consulta sobre o planejamento inicial de ouvir-se dez perso-
nalidades pertencentes a setores diversificados, a qual é considera-
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da satisfatória pelos Senhores Membros da Comissão, ficando tam-
bém acertado, por indicação do Senhor Senador Heitor Dias, que ca-
da Membro enviará lista contendo dez nomes de depoentes, dentro 
do prazo de oito dias, que serão selecionados pela Senhora Relatora 
apenas quanto à atividade, cabendo ao Plenário decidir quanto à 
prioridade da chamada. Apresentou, ainda, o Senhor Senador Nelson 
Carneiro vários subsídios, pedindo ao Senhor Presidente encaminhá-
los à Senhora Relatora, lembrando que a Fundação Carlos Chagas 
de São Paulo tem capacidade para fornecer valiosas contribuições 
e, portanto, poderia ser convocado, bem como homens estudiosos do 
assunto, e a Senhora Ruth Passarinho, no Setor de Assistência So-
cial. 

Usaram ainda da palavra, os Senhores Senadores Otto Lehmann 
e Augusto Franco e o Deputado Theobaldo Barbosa. 

Como último orador, o Senhor Senador Jarbas Passarinho exal-
tou a figura de Berta Lutz, requerendo que os trabalhos da Comissão 
venham a ser realizados sob a inspiração desta grande mulher. 

O Senhor Presidente promete constar em Ata o requerimento 
apresentado e, nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente 
reunião e para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai 
à publicação. 

ANEXO A ATA DA 2.a REUNIAO, 
REALIZADA EM 10-3-77 - (CP! DA MULHER) 

(Publicação autorizada pelo Senhor Presidente, 
Senador Gilvan Rocha) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Havendo número legal, 
declaro aberta a sessão. 

Solicito ao Sr. Secretário faça a leitura da ata da sessão ante-
rio r. 

(Procede-se à leitura da ata) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em discussão a ata. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira manifestar-se está em votação. 

Os Srs. Congressistas que aprovam a ata queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 
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Aprovada. 

Antes de passar a palavra aos Srs. Membros da Comissão, para 
sugestões, discutiremos com os Srs. Congressistas aspectos adminis-
trativos desta CPI. 

Primeiramente sobre o registro das nossas reuniões. 

De experiência anterior que tive, como Presidente da CP! do 
MOBRAL, ficou patente que, para um tipo de Comissão que não 
conta com tempo muito largo e devendo ouvir inúmeros depoentes, 
não ser muito prático o registro taquigráfico. Na ocasião, tivemos 
problemas de ordem administrativa, de dificuldade de se conse-
guir taquígrafos, porque coincidiam os horários da Comissão com os 
da sessão de Plenário. 

Por conseguinte, sugiro que esse registro seja feito em fita gra-
vada, que depois seria transcrita e, posteriormente, incorporada aos 
Anais do Senado. Parece-me solução mais prática. Em todo caso, 
submeto-a à deliberação do Plenário. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, esta sala possui 
comunicação direta, de modo que a fita pode ser gravada imediata-
mente e guardada para o momento oportuno. Normalmente todos 
os debates já são gravados, muito melhor do que o trabalho do ta-
quígrafo. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Exatamente pelas con-
dições técnicas que possui esta sala, a Presidência providenciará com 
o Sistema de Som sejam as fitas devidamente arquivadas, podendo 
ser consultadas a qualquer momento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, compatível com 
a proposta de v. Ex.a., proponho que, no lance seguinte, seja feita 
a transposição da gravação para o papel, através do próprio Serviço 
Taquigráfico. Em vez de pura e simplesmente mantermos apenas 
o documento gravado, teríamos a documentação gravada e, na me-
dida do possível, pelo Serviço de Taquigrafia do Senado, reconsti-
tuída da gravação para a datilografia. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A Presidência diligen-
ciará a respeito. 

Outro aspe·cto que logo deve ser discutido é o do horário e dos 
dias de reunião da Comissão: se semanal ou bissemanalmente. Esta 
Presidência está aberta a sugestões dos Srs. Congressistas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, proponho seja 
pela manhã, porque teremos dificuldades para nos reunirmos à tar-
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de. V. Ex.a. e outros Srs. Congressistas já participaram, juntamente 
comigo, de reuniões marcadas para às 16 horas. Sabemos como é 
difícil de ser cumprido, porquanto requer que ao mesmo tempo 
deputados e senadores estejam disponíveis para freqüentar o Plená-
rio e as Comissões, embora tenhamos, nas manhãs das terças, quar-
tas e quintas, outros riscos, devido às reuniões das Comissões Técni-
cas do Senado, de modo geral a partir das lO horas. Seria vantajoso 
nos reuníssemos pela manhã e em dia em que não houvesse reunião 
de Comissões do Senado. 

Portanto, inicialmente proponho seja considerada esta possibi-
lidade da articulação - que me parece mais fácil, porque convenien-
te - de nossas reuniões com as das Comissões Técnicas da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra o nobre 
Deputado Theobaldo Barbosa. 

O SR. THEOBALDO BARBOSA - Sr. Presidente, quer-me pare-
cer que o Regimento Comum não permite, pelo menos na Câmara 
dos Deputados, reuniões à tarde, para não conflitar com o horário 
das sessões normais. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - V. Ex.a. tem razão. Real-
mente o Regimento Comum proíbe reuniões simultâneas com as do 
p~~~. . 

Então, fica estabelecido, acertado, que nossas reuniões serão pela 
manhã. 

O SR. OTTO LEHMANN - Sr. Presidente, concordo fique acer-
tado que as reuniões se realizem pela manhã, por outro lado sugiro 
a quinta-feira para nossas sessões, porque nas quartas se reúne a 
Comissão de Constituição e Justiça, e, pelo que pude verificar no 
ano passado, é a Comissão que prende por mais tempo os Senado-
res. Ainda que as outras Comissões tenham reuniões nas quintas-
feiras, essas reuniões são rápidas, em que se discutem um ou dois 
processos, nada mais do que isso, dando tempo de o interessado sair 
e voltar. Portanto, quinta é dia em que quase todos têm mais tempo 
disponível e a Casa conta com maior número de Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Sobre a mesa, a suges-
tão do nobre Senador Otto Lehmann. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, lembro que a Câ-
mara dos Deputados realiza, regimentalmente, reunião de Comissões 
às quartas e quintas. 

Não tenho restrições quanto à realização de nossas reuniões às 
quintas, desde que seja fixado o horário. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Só resta o problema do 
horário da reunião, que seria às quintas-feiras pela manhã. A título 
de sugestão, às 9 horas e 30 minutos. (Pausa.) 

Percebo que há consenso. Assim, fica estabelecido, que as reuniões 
ordinárias desta CPI serão realizadas às quinta-feiras, às 9 horas 
da manhã. 

O SR. THEOBALDO BARBOSA - Sr. Presidente, há também a 
questão da presença do depoente, que vem de outro Estado, e chega 
pela manhã. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -É questão de cronograma. 
Neste sentido, a Presidência terá o cuidado de evitar conflitos de 
horário. 

O segundo item que deve ser discutido pelo Plenário diz respeito 
a nossa sistemática de trabalho. 

Como é óbvio, esta Comissão ouvirá depoimentos. Em conversa 
informal, antes desta reunião, ouvi sugestão, que acatei como sábia, 
do Sr. Senador Nelson Carneiro - as personalidades deverão ser con-
vidadas de acordo com setores de atividade. Por exemplo, convocar-
se-iam mulheres para falar sobre "a Mulher no Código Civil"; "a 
Mulher na Universidade"; "a Mulher no Trabalho"; especificamente 
no trabalho operário; "a Mulher no Campo". 

Ainda lembro a impossibilidade constitucional de a Comissão sair 
da sua sede por conta do erário do Congresso Nacional. A Comissão 
poderá fazer visitas, desde que sejam sem recursos do Congresso. 
Portanto, nossa programação de visitas será arranjada em termos 
particulares dos interessados. Espero haver colaboração dos colegas 
para que possamos verificar alguns aspectos do problema in loco. 

Outro tipo de estudo que esta Comissão certamente fará são as 
específicas, através da assessoria. 

Creio que puramente depoimentos não trarão toda a luz sobre o 
problema. A própria Comissão poderia criar subcomissões para estu-
dar assuntos específicos, naturalmente usando a assessoria própria 
do Congresso e fora do Congresso Nacional. 

Nestes termos, solicito ao Plenário, primeiro, se faça - é idéia 
minha, para se evitar tumultuar, em quantidade, o número de depoen-
tes - se faça uma primeira turma de depoentes, obedecendo ao 
critério de diversos setores da atividade, sob o risco de muitos serem 
convidados e, devido ao prazo limitado que temos, haver impossibili-
dade de todos comparecerem. Desta forma, solicito ao Plenário faça 
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as dez primeiras convocações. Evidentemente, depois das dez faría-
mos as demais possíveis. 

Consulto ao Plenário se concorda com este tipo de critério. 
(Pausa.) 

A Comissão tem uma verba específica, limitada, mas que dá para 
cobrir as despesas de alojamento e transporte das pessoas convidadas. 
Apenas estimo que não passem de dez, pela impossibilidade, inclusive, 
de cálculo de despesa, para que não se tumultue essa quantidade de 
convites, e por força, também, da nossa organização de reunião. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Neste passo, se V. Ex.a me permite, 
devemos encaminhar nossas sugestões à Relatora, que fará uma 
seleção das dez primeiras pessoas a serem convidadas. 

Aproveito o ensejo, e o tinha feito antes informalmente, para 
encaminhar à Relatora alguns documentos, que podem servir ao seu 
estudo: um, a decisão da União Interparlamentar sobre o papel dos 
Parlamentos para realização efetiva da igualdade dos direitos e res-
ponsabilidade entre o homem e a mulher; o segundo, ofício que 
enviei ao Sr. Ministro do Trabalho em 2 de fevereiro, e penso deva 
ser reiterado, solicitando várias respostas, por exemplo: sobre o pano-
rama das condições do trabalho da mulher no Brasil; algumas carac-
terísticas do trabalho da mulher; proporção do número de mulheres 
nos diversos setores do trabalho, da economia; distribuição de mão-
de-obra feminina nos diversos setores da atividade - agricultura, 
secundários e terciários; o subemprego e o desemprego da mulher; 
a qualificação do trabalho da mulher e a preparação das jovens para 
a vida profissional; a discriminação e desigualdades que atingem a 
mulher no trabalho, as causas, estado civil, idade, instrução, etc., e 
as medidas em curso para corrigi-Ias; o papel da mulher na vida 
sindical, as lutas sindicais e os resultados favoráveis à mulher que 
trabalha; a Consolidação das Leis do Trabalho e a discriminação 
do trabalho da mulher; medidas e sugestões do Ministério do Tra-
balho para pôr termo às discriminações que, por qualquer motivo, 
ainda pesam sobre a mulher que trabalha; quaisquer outras suges-
tões que possam servir de óbice aos objetivos visados pela CPI, a 
primeira deste tipo no Congresso Nacional. 

Trago a contribuição da Dra. Zéa Pinho de Rezende, sem dúvida, 
uma das mulheres mais bem informadas sobre o assunto. Sua con-
tribuição não só examina o Código Civil, como também focaliza a 
mão-de-obra feminina e a participação da mulher como força de 
trabalho. 
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Finalmente, tenho aqui resposta à indagação que enviei à Funda-
ção Carlos Chagas, que conta com numerosas pesquisadoras. A Rela-
tora verificará aquelas que merecem ser, de início, convocadas, e quais 
o.:: setores têm mais atualidade . 

Ainda aqni um trabalho sobre "o papel da mulher na Dinamarca". 

Há uma lei, muito esquecida, de n.0 5.473, de 9 de julho de 1968, 
que declara nulas as disposições e providências que, direta ou indire-
tamente, estabelecem discriminações entre brasileiros de ambos os 
sexos para provimento de cargos sujeitos à seleção nas empresas pri-
vadas como nos quadros do funcionalismo público federal, estadual 
e municipal, do serviço autárquico, de sociedade de economia mista e 
de empresas concessionárias do serviço público. 

Este texto já foi constitucional em 1967, por minha iniciativa, 
mas depois, em 1969, não foi reproduzido. No entanto, a lei continua 
em vigor, pois é lei de 1968. Apesar disso, recentemente a PETROBRAS 
deixou de atender à situação das mulheres que pleiteavam participar 
dos seus quadros. 

O Banco do Brasil e o Ministério das Relações Exteriores abriram 
seus quadros à mulher. E outros bancos já seguiram esse exemplo. 

Tenho em mãos cópia dos textos das resoluções das Nações Uni-
das, de 1972 e 1975, que instituíram o Ano Internacional da Mulher, 
bem como tenho a matéria correlata que solicitei ao Ministério das 
Relações Exteriores, que teve a gentileza de ma enviar. 

Finalmente, Sr. Presidente, aqui estão as diretrizes do Conselho 
das Comunidades Européias sobre a igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres, no que concerne ao acesso a emprego, à forma-
ção e à promoção profissionais, como as condições de trabalho. Essas 
diretrizes são muito importantes porque obrigam os países da Comu-
nidade Européia a votar leis neste sentido. 

Na conversa que mantivemos, foram sugeridos alguns nomes: 
Dra. Zéa Pinho de Rezende; Dra. Romy Medeiros da Fonseca; Depu-
tada Dulce Sales, de São Paulo; Deputada Sandra Cavalcânti, do Rio 
de Janeiro; Embaixadora Maria de Lourdes Di Vicenzi, nossa repre-
sentante junto ao Conselho Internacional de Mulheres; D.a Leda 
Collor de Mello; D.a Eloneida Studart, do Rio. 

O Deputado Pacheco Chaves lembrou, na oportunidade, o nome 
da Prof.a Ester Figueiredo Ferraz. 

São, portanto, alguns nomes, a que outros serão juntos, os quais 
podem ser examinados pela Relatora. Na próxima sessão ou na sessão 
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que for conveniente, S. Ex.a fará uma seleção dos dez primeiros que 
poderão ser ouvidos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Tenho a impressão de 
que a sugestão do Senador Nelson Carneiro, no sentido de que cada 
componente da Comissão envie uma lista de dez nomes à Sra. Rela-
tora, para que possa selecionar os primeiros nomes a serem convida-
dos, e, a seguir, aprovados pelo Plenário, tenho a impressão de que 
a proposta do nobre Senador Nelson Carneiro está acatada sem 
maior problema. Não vejo maior dificuldade. Inclusive, tenho em 
mãos uma lista enviada pelo Deputado João Menezes - e S. Ex.a 
justificou sua ausência nesta reunião - composta de quatro nomes, 
dois dos quais repetidos na lista do Senador Nelson Carneiro. 

Creio que nesses dez primeiros nomes não encontraremos maio-
res problemas. 

O SR. THEOBALDO BARBOSA - Sr. Presidente, peço licença à 
Comissão para ausentar-me, já que preciso atender a compromisso. 
Antes, faço uma sugestão, também indicada pelo Senador Nelson 
Carneiro, o nome de D.a Leda Collor de Mello, uma das figuras que 
muito pode contribuir para o êxito desta Comissão. Na área de 
educação, que a Relatora conhece bem, sugiro o nome da professora 
Nadir Barbosa, vice-presidente da Confederação dos Professores Pri-
mários do Brasil, pessoa de grande desenvoltura e que, por certo, 
muito contribuirá para o bom andamento dos trabalhos desta CPI. 

O SR. HEITOR DIAS- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra o nobre 
Senador Heitor Dias. 

O SR. HEITOR DIAS - Sr. Presidente, já vimos que o assunto 
merece uma sistematização. Trata-se do problema das pessoas que 
devem ser convidadas, para trazer as luzes da sua experiência, do 
seu idealismo. 

Vimos que o nosso ilustre companheiro Nelson Carneiro trouxe 
uma relação; o ilustre representante de Alagoas já fala em outra. 

Peço vênia para que o assunto não fique ao arbítrio da Mesa; 
que esses nomes sejam trazidos e discutidos também pela própria 
Comissão. Eu também terei que apresentar nomes. Se a escolha ficar 
ao critério da Mesa, embora a Mesa que merece todo o nosso respeito 
e acatamento, vai determinar que, muitas vezes, uma pessoa, até de 
muito maior projeção, que possa trazer mais luzes sobre a matéria, 
fique relegada, preferindo-se uma outra, embora também de valor, 
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mas de menos valor que aqueloutra. Em determinados casos - sabe-
mos- esse julgamento é muito subjetivo. 

Então, peço vênia para sugerir que a escolha definitiva seja feita 
ouvindo-se a Comissão de um modo geral. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Nobre Senador Heitor 
Dias, tenho a impressão de que não me fiz bem entendido ao acolher, 
sem maiores preocupações, a sugestão do Senador Nelson Carneiro. 
Parece-me um critério eminentemente democrático. Cada Senador 
encaminhará a sua lista à Sra. Relatora, que fará apenas a seleção, 
dentro daqueles critérios anteriormente estabelecidos, isto é: mulheres 
falarão sobre universidades, trabalhos, campo. Evidentemente que a 
última palavra caberá ao Plenário. O trabalho da Relatora será ape-
nas de seleção quanto às atividades e os assuntos. Não se pretende 
tumultuar, e sim localizar de acordo com áreas de interesse. 

o SR. OTTO LEHMANN- Sr. Presidente, justamente este pon-
to que desejo abordar. Por exemplo, 'quando se lembrou - e com 
muita oportunidade - o nome da Prof.a Ester Figueiredo Ferraz, 
foi porque é uma pessoa que poderá prestar esclarecimentos sobre 
vários aspecto3. Em São Paulo participou da reforma do regime pe-
nitenciário. Então, ela conhece o problema penitenciário da mulher, 
conhece profundamente aspectos do Código Civil, porque o tem 
estudado. A Prof.a Ester Figueiredo Ferraz representa São Paulo no 
Conselho de Educação. Por conseguinte, seu depoimento não pode ser 
limitado a um tema, porque certamente S. s.a abordará vários. 

Lembro, ainda,- e é bom que se saiba se há um prazo para isso 
- que contamos, em São Paulo, com uma grande personalidade no 
setor - a Sra. Frank. Até confesso humildemente, porque sei que a 
Sra. Frank foi Secretária do Serviço de Promoção Social da Prefeitura, 
é uma Senhora que conhece profundamente o problema da mulher 
no mundo, pertence a uma organização internacional, que se reune 
nos Estados Unidos. Trarei o seu nome completo e indicarei os pontos 
que S. s.a poderá abordar. 

o SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Para dinamizarmos a 
Comissão, o prazo razoável de 8 dias seria suficiente. Apenas lembro 
aos Srs. Congressistas a conveniência de que, em cada lista que for 
enviada à Sra. Relatora, sejam indicadas as qualificações da provável 
depoente. Para dar um exemplo prático: de minha parte estimo seja 
convidada uma personalidade do meu Estado. Já a indiquei dando as 
suas características, para facilitar o trabalho da Relatora, que teria 
apenas que agrupá-la nas áreas de interesse da Comissão e, eviden-
temente, marcar quantas vezes a pessoa foi indicada pelo Plenário, 
para facilitar :1 nossa votação. De Sergipe eu traria a Professora Maria 
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Tétis Nunes, Vice-Reitora da Universidade Federal de Sergipe, ex-
Adida Cultural do Brasil na Argentina. Assim, seria fácil colocá-la 
num grupo de atividade que esta Comissão ouviria especificadamente. 

Tenho a impressão de que há concordância nessas indicações. 

O SR. AUGUSTO FRANCO - Sr. Presidente, junto ao nome que 
V. Ex.a citou ') de uma pessoa de Sergipe, e que é nome naci-onal, e 
por acaso não o ouvi entre os citados - o da Juiza Maria Rita Soares 
áe Andrade. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, uma preliminar. 
Não ouçamos apenas mulheres. Há possibilidade também de ouvirmos 
homens que entendam do assunto. Por que esta Comissão vai discri-
minar? Evidentemente podemos ouvir homens que, pela sua experi-
ência, pelo seu contato com o problema, possam trazer contribuições, 
embora excepcionalmente, mas não devemos fazer discriminação tam-
bém nesta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - O Senador é absoluta-
mente livre de, na sua lista, incluir homens, se for do seu interesse. 

Estimaria que os Srs. Congressistas enviassem, para não tumul-
tuarmos a ses.<>ão e não ficarmos confiando na memória, estimaria 
que V. Ex.ae encaminhassem, devidamente em tempo, até a próxima 
quinta-feira, a.<J prováveis candidatas a depoimento nesta CPI. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pela ordem, Sr. Presidente. (As-
sentimento da Presidência) - Sr. Presidente, tentando colaoorar com 
V. Ex.a no atendimento, quer-me parecer que 8 dias para que esco-
lhamos a primeira turma de depoentes, mulheres e homens, é prazo 
suficiente para todos nós. 

A minha questão de ordem é propriamente esta: como fatalmente 
no decorrer do3 trabalhos da Comissão haverá indicações e que não 
terão sido cobrrl.as pelas indicações preliminares dos Congressistas, 
neste caso prop,1nho que a própria Mesa fique encarregada da conve-
niência dessa indicação e· que submeta ao Plenário, na primeira opor-
tunidade, sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A Presidência acolhe a 
flUestão de ordem de V. Ex.a, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

o SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, da relação que en-
viei, e agora em poder da nobre Relatora, constam os nomes de inú-
meras pesquisadoras do Instituto Carlos Chagas de São Paulo, sem 
dúvida o Instituto que mais se tem debruçado sobre os problemas 
da mulher. Esse Instituto poderá trazer, com a devida seleção, boa co-

496 



laboração para os nossos trabalhos. Certamente a ilustre Relatora 
também irá examinar esse aspecto da contribuição desse Instituto, 
porque precisamos ter alguma retaguarda, sob pena de ficarmos sozi-
nhos. Temos que contar com os órgãos que se dedicam ao estudo da 
situação da mulher e que possam colaborar conosco, que possam 
trazer a sua contribuição. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A sugestão do nobre Se-
nador Nelson Carneiro é no sentido de que sejam convidadas também 
instituições qu'3 se dedicam aos problemas da mulher, as quais teriam 
o encargo de enviar os seus representantes a esta Comissão. 

Penso que todos os Srs. Congressistas estão de acordo. 

A palavra continua franqueada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, uma indicação, 
se merece este 11ome. 

No momento em que esta Comissão realiza sua segunda sessão, 
não seria descabido fizéssemos uma indicação, no sentido de que os 
nossos trabalho3 se realizem sob a inspiração de uma grande mulher 
que desfalcou a humanidade ao morrer - Berta Lutz, (Palmas). Foi 
a batalhadora pioneira na luta em favor da mulher no Brasil. Recor-
do-me que, presidindo uma delegação brasileira na Suíça, me espantei 
ao verificar que naquela nação, considerada por todos nós como o 
modelo democrático mais perfeito do munrto, lá as mulheres não 
votavam. A lei que faculta o voto às mulheres suíças, se não estou 
equivocado é velha, de apenas 4 anos. Lá, na Suíça, tive minha mente 
voltada para o trabalho de uma Berta Lutz. Quanto teria feito falta, 
se na Suíça estivesse, e, não estando, fez falta por não estar. Era-me 
espantoso que LJ.m país com tamanha reputação de exercício democrá-
tico perfeito e pleno, excluísse as mulheres das decisões mais altas 
da vida nacional. 

Portanto, ter,ho a ousadia de propor que sob a inspiração de Berta 
Lutz, esta Comissão instale os seus trabalhos. 

O SR. HEITOR DIAS - Sr. Presidente, um adendo às considera-
ções do nobre Senador Jarbas Passarinho, muito importantes e muito 
cportunas. 

Da mesma forma eu me surpreendi com a notícia que lí nos jor-
nais, que na França as mulheres não tinham o direito de se diplomar 
em engenharia. Esse direito só foi conquistado, se não estou enganado, 
a partir do Governo Pompidou. 

o SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, setor importante em 
que a presença da mulher se faz constante é o da assistência social. 
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Esse setor também deve ser examinado, e certamente o será por 
esta Comissão. E para invocar um nome do Distrito Federal que nos 
pode prestar colaboração eficiente, em razão dos trabalhos desenvol-
vidos até hoje, permito-me lembrar o nome da Dra. Ruth Passarinho. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Esta Presidência acata a 
ponderação dos Srs. Congressistas e manda registrar em ata a suges-
tão do Sr. Senador Jarbas Passarinho. 

A palavra continua franqueada. (Pausa.) 

Transmito ao Plenário o pedido da Sra. Relatora, para que, na 
lista, seja anexado um mini curriculum de cada depoente, a fim de 
facilitar a localização nos diversos setores. 

Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, convo-
cando uma outra para a próxima quinta-feira. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 20 minutos.) 

498 



3.a REUNIÃO 

17/3/77 





CONGRESSO NACIONAL 

COMISSAO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre o reque-
rimento n.0 15, de 1976 (CN), que "cria a Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito para examinar a situação da mulher 
em todos os setores de atividades". 

3.a REUNIAO, REALIZADA EM 17 DE 
MARÇO DE 1977 

As nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de março do ano 
de mil novecent.:J:> e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, reu-
ne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito incumbida de exa-
minar a situação da mulher em todos os setores de atividades, com a 
presença dos Senhores Senadores: Milton Cabral, Jarbas Passarinho, 
Heitor Dias, Otto Lehmann, Nelson Carneiro e Gilvan Rocha e os 
Deputados, Lygia Lessa Bastos, Emanoel Waismann, João Menezes, 
Sérgio Murilo e Pacheco Chaves. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se-
nadores: Cattete Pinheiro, Augusto Franco, João Calmon, Accioly Filho 
e Franco Montoro e os Deputados: Inocêncio Oliveira, Cid Furtado, 
Leur Lomanto, Angelina Rosa, Theobaldo Barbosa e Alvaro Dias. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente determina seja lida a 
Ata da reunião anterior, que é aprovada com a retificação solicitada 
pelo Senhor Senador Nelson Carneiro, da nomenclatura da Fundação 
Carlos Chagas. Logo a seguir, procede-se a leitura do expediente 
recebido pela Comissão. 

Por sugest;\o dos seus Membros, é aprovada a sugestão de oficiar-
se ao Itamaraty, solicitando as conclusões do I Congresso Internacio-
nal da Mulher realizado no México; ao PRODASEN; à Fundação Carlos 
Chagas; ao Comelho Nacional de Serviços Sociais e Nunciatura Apos-
tólica, requerendo subsídios sobre o tema, bem como sejam distribuidas 
aos Senhores Membros da Comissão cópias dos exemplares enviados 
à Senhora Relatora pelo Senhor Senador Nelson Carneiro. 
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O Senhor Presidente formula apelo aos Senhores Congressistas no 
sentido de ser apresentado, no decorrer da semana, um pequeno currí-
culo das pessoas relacionadas, a fim de facilitar o trabalho de seleção 
da Senhora Relatora. 

O Senhor Senador Otto Lehmann compromete-se a entrar em 
contato com a Senhora Ester Figueiredo Ferraz, depoente a ser ouvida 
na próxima reunião, se possível, adotando-se o critério de uma expo-
sição, seguida <le argüição pelos interessados. 

Os Senhores Deputados Sérgio Murilo e Emanoel Waismann, se 
propõem a manter entendimentos com a Air France, a fim de conse-
guir o transporte de personalidades estrangeiras, que julgam de suma 
importância para o enriquecimento dos trabalhos. 

Ainda usaram da palavra os Senhores Senadores: Milton Cabral, 
Jarbas Passarinho e Nelson Carneiro e o Deputado João Menezes. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, para 
constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pre-
sidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação. 

ANEXO A ATA DA 3.a REUNIAO 
REALIZADA EM 17-3-77- (CP! DA MULHER) 

(Publicação autorizada pelo Senhor Presidente 
Senador Gilvan Rocha) 

o SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Havendo número legal, 
declaro aberta a reunião. Solicito ao Sr. Secretário proceda à leitura 
da Ata da reunião anterior. 

(Procede-se à Leitura da Ata) 

o SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em discussão a ata. 

o SR. NELSON CARNEIRO - Tenho apenas uma retificação: 
Fundação Carlos Chagas. 

o SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Será devidamente ano-
tado, Ex.a 

Continua em discussão a ata. 

o SR. JOAO MENEZES - Sr. Presidente, queria lembrar apre-
sentei, conforme está justificado e deixei indicado, aqui, os nomes 
de várias personalidades - de quatro pessoas - para que fossem 
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apreciados na reunião anterior, que foram: Dra. Romy Medeiros da 
Fonseca, D. Regina Neves Coelho, D. Heloneide Studart e Dra. Iris 
Carvalho, e não sei por que não consta na ata esta indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Ex.a é porque não existe 
a relação nominal na ata, mas a Sr.a Relatora já tem os nomes em 
mãos, inclusive os apontados por V. Ex.a 

Continua em discussão a ata. (Pausa) 

Não havendo mais nenhum Congressista que queira se manifestar, 
coloca em votação a ata. 

Os Srs. Congressistas que a aprovam permaneçam sentados. 
(pausa) 

Aprovada. 

Sobre a mesa, expediente a ser lido; pediria ao Sr. Secretário 
desse ciência do mesmo ao Plenário. 

:t lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

(Telegrama) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -De acordo com o temário 
elaborado para a reunião de hoje, discutiremos os nomes que foram 
fornecidos pelos Srs. Congressistas, no sentido de serem convidados 
para depor nesta CP!. 

Conforme acertado previamente, foi fornecida uma série de nomes 
que serão lidos pela Sr.a Relatora, alguns repetidos, o que mostra a 
importância com que foram considerados estes convites, e nós fare-
mos a seleção dos primeiros nomes, a fim de que sejam formulados os 
convites para depoimento. 

Ontem, recebi uma sugestão do Sr. Milton Cabral no sentido de 
que essa CP! providenciasse um cadastro de todas as entidades femi-
ninas no Brasil e um levantamento da legislação brasileira pertinente 
à mulher. Estimaria que o Sr. Senador dissesse algumas palavras sobre 
a sua idéia, que me pareceu magnífica. 

O SR. MILTON CABRAL - Acho importante que esta Comissão 
disponha de subsídios pertinentes à matéria. Acredito que o primeiro 
seria o levantamento cadastral das instituições existentes no Pais que 
se interessam pelo problema da mulher, para que, examinando as 
atribuições dessas instituições, possamos, aqui, selecionar qual delas 
poderia oferecer subsídios a convite da Comissão. 
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O outro ponto que considero importante seria o levantamento da 
legislação brasileira, para que tivéssemos em mãos o que já existe 
no País a respeito e pudéssemos, inclusive, fazer algumas comparações. 
Quero lembrar, aqui, por exemplo, há certas organizações interna-
cionais, como a OIT, que tratam do assunto trabalho e que têm re-
comendações, e existe, também, convênios internacionais assinados 
pelo Brasil a respeito do assunto; precisaríamos examinar até que 
ponto esses convênios assinados passaram a ser materializados em 
nosso País. Deve haver alguma coisa, ou, pelo menos, devemos cons-
tatar se todos aqueles pontos assinados em convênio foram exer-
citados. 

Acho que o abastecimento de subsídios para a Comissão, é um 
ponto importante a fim de que nosso trabalho alcance êxito. É só isso. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - No que me diz respeito, estou in-
teiramente de acordo com a proposta do Senador Milton Cabral, mas 
no que diz respeito aos acordos assinados pelo Brasil ... (microfonia) 
... forneci à ilustre Relatora, através da Mesa, subsídios dentre os 
quais figuram, exatamente, esses acordos enviados pelo Itamarati. De 
modo que essa contribuição nós já a temos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Apenas para um escla-
recimento, ilustre Senador. Esse registro significa uma resposta do 
Itamarati a um pedido anterior de V. Ex.a 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu fiz um pedido ao Itamaraty, 
que me mandou uma cópia dos acordos assinados. 

O SR. PRESIDENTE <Gilvan Rocha) - Isto significa dizer que, 
quanto ao levantamento da legislação conveniada pelo Brasil nós já 
a temos em mãos? 

o SR. NELSON CARNEIRO - Não, nós não a temos. Temos, po-
rém, o que diz respeito ·aos acordos internacionais, à legislação ... 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - São minutas ou são os 
textos? 

O SR. NELSON CARNEIRO São os textos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Permite um aparte, ilustre 
Senador Nelson Carneiro? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO- Relativamente a esse problema 
que está sendo levantado, perguntaria se não teria sido, também, 
útil ouvir o Ministério do Trabalho, porque as Conferências Interna-
cionais do Trabalho têm, evidentemente, a participação do Itamaraty, 
como todas as conferências internacionais. Mas, o primeiro delegado 
é sempre o Ministro da Pasta preponderante, no ca.c;o a pa.c;ta do 
Trabalho. E esses acordos, muitas vezes, são aprovados em termos de 
Plenário da OIT, mas nem sempre implantados nos países que apro-
varam. Há, até, uma lista, normalmente nas reuniões anuais da OIT, 
em que aparecem os países que são convenentes e que, no entanto, 
estão inadimplentes, porque jamais colocaram aqueles acordos em 
efetividade. No caso, por exemplo, uma resposta pura e simples do 
Itamaraty, se cobria também esta área, não chegará a esclarecer se 
os acordos estão ou não estão em vigor, em plena vigência. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Esclarecemos ao Senador Jarbas 
Passarinho de que os acordos enviados pelo Itamaraty são aqueles 
aprovados nas Nações Unidas; quanto aos da OIT, acredito que se 
o Ministro do Trabalho responder ao questionário que formulei e que 
enviei a S. Ex.a desde fevereiro, e que a Comissão ratifica, - ratificou 
na última reunião - certamente S. Ex.a enviará esses acordos ou 
essas decisões da OIT. São elementos indispensáveis porque dizem 
respeito à mulher no trabalho, porque uma das nossas preocupações 
consiste nas discriminações que marcam a mulher no trabalho. Esta 
é uma grande preocupação desta Comissão. 

O SR. OTI'O LEHMANN - Ex.a, teremos de ouvir, também, o 
ministério da Previdência. 

O SR. NELSON CARNEIRO - O Ministro da Previdência Social 
pode, oportunamente, ser ouvido, S. Ex.a virá com muito prazer. Como 
nós assentamos na última vez, esta não é uma Comissão em que só 
deporão as mulheres, também os homens, podem depor. 

Há homens esclarecidos que podem trazer contribuições valiosas 
ao estudo. Não vamos nós discriminar quando estamos lutando con-
tra as discriminações. 

O SR. OTI'O LEHMANN - Devemos ouvir um Ministério. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Um Ministério, o Ministério tem 
leis, que conhecemos, as Leis da Previdência, os Estatutos. 

O trabalho é o principal, por causa da OIT. Por exemplo, a remu-
neração igual entre o trabalho da mulher e do homem, que tem sido 
uma das preocupações da OIT e que não tem sido cumprida no 
Brasil. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Tenho a impressão de 
que coordenando as sugestões, esta CP! poderia fazer um ofício às 
diversas autoridades, pedindo o texto completo, dos acordos firmados 
pelo Brasil, pertinentes ao assunto, enquanto que providenciaríamos 
no PRODASEN o levantamento da legislação brasileira, a respeito da 
mulher. 

O SR. NELSON CARNEIRO- E os projetos também que existem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Quanto ao cadastro de 
entidades femininas, eu gostaria de esclarecimentos do Senador Mil-
ton Cabral. Se esse cadastro seria feito através daquele registre- do 
MEC, isto é, seriam entidades oficiais, o que me parece difícil cadas-
trar uma série de entidades não devidamente registradas, que devem 
exístir no Brasil todo. 

Se esse cadastramento seria feito através do registro social, va-
mos supor, do Ministério. 

O SR. MILTON CABRAL - (fora do microfone) 

O SR. OTTO LEHMANN - Sr. Presidente, acho que essas pro-
vidências lembradas têm, realmente, maior utilidade, maior profun-
didade, a fim de capacitar a Comissão a respeito daquilo que existe. 

Parece-me que se vai fazer uma triagem dos nomes para virem 
depor, para prestar esclarecimentos à Comissão. 

Tenho uma sugestão: acho que antes de se fazer isso, esta Co-
missão deveria fazer um roteiro do seu trabalho, porque assunto 
referente à mulher é o mais vasto e o mais complexo possível. Se 
formos abranger tcdos os aspectos, cada um trouxer aqui uma po-
lêmica, uma discussão em torno desse assunto, que é polêmico, vamos 
ficar emaranhados e não vamos chegar a uma conclusão definitiva. 

Então, me parece que seria do maior interesse que esta Comissão 
definisse o esboço, dentro do qual fosse orientar o seu trabalho, as 
funções básicas, em que · esta Comissão iria trabalhar, para nós 
podermos, realmente, chegar a uma realidade, porque se nós nos 
perdermos a ouvir depoimentos ou consultar legislação, dificilmente 
chegaremos a uma conclusão. 

Então, eu queria propor que se criasse aqui um esboço, uma 
orientação, uma diretriz, do que vai ser o ponto básico, o ponto 
fundamental desta Comissão, para que não fique o assunto dema-
siadamente vago e cada um traga uma proposição. Porque se nós 
formos trazer esse assunto relativo à mulher, aqui, não chegaremos 
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nunca de saída, a uma conclusão dentro do prazo desta Comissão. 
Os assuntos são os mais variados, os mais difíceis, os mais complexos 
e os mais intrincados, e os mais justos, também. 

Por isso eu faço essa proposição a V. Ex.a, antes de qualquer 
providência, que a Comissão estabelecesse um roteiro dentro do qual 
deveria navegar, embora, isso não impediria os subsídios que viessem 
de fora para dentro. É a sugestão que faço a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Parece-me, Ex.a, que é 
justamente isso que estamos tentando ordenar, nestas reuniões pré-
vias. Aliás, já temos vários pontos assentados. 

Primeiro, que esta CPI não tem nenhum interesse em se tornar 
um fórum, onde se discutirão as diferenças psico-biológicas do ho-
mem e da mulher. Já temos um roteiro, praticamente, firmado. 

Acho que o escopo desta CPI é o estudo da discriminação sexual 
que existe na legislação brasileira e que merece ser cotejada com 
esses convênios internacionais. 

O roteiro prévio que me parece já estruturado é justamente es-
pecífico nisso, nós chamaremos personalidades, examinaremos a le-
gislação brasileira pertinente ao assunto, no sentido de evitar pri-
mordialmente a discriminação que todos concordam existe em nosso 
País. 

A Comissão não pretende extrapolar deste roteiro, porque senão, 
V. Ex.a tem razão, isso aqui seria transformado num fórum de dis-
cussões psico-sociais de diferenciações sexuais que, evidentemente, 
não interessam ao legislador. 

Acho, portanto, que estamos no bom caminho convidando essas 
personagens, mais especificamente para que possamos cotejar opi-
niões, sobre o que deve ser feito, para tentar equalizar uma coisa 
que está bastante desigual no País. 

O SR. OTTO LEHMANN - Sr. Presidente, ainda sobre a matéria 
em discussão, antes da oportuna sugestão do Deputado João Menezes, 
eu queria sugerir à Comissão que pedisse os exemplares, ao Senador 
Nelson Carneiro, da resposta com os acordos internacionais firmados, 
que o Itamaraty forneceu, os copiassem e fornecesse aos membros 
da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Perfeito, eu acho que o 
arquivo pessoal do Senador Nelson Carneiro, que deve ser bastante 
alentado sobre o assunto mulher, poderá nos ajudar com esses dados. 
Esta Presidência providenciará a distribuição do material solicitado. 
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O SR. OTTO LEHMANN- Não digo arquivos pessoais, digo ape-
nas, a resposta ao ofício que S. Ex.a enviou ao Ministério das Rela-
ções Exteriores e já foi respondido, somente isso. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - O pessoal, evidentemente, 
refere-se à luta que todo país conhece do Senador Nelson Carneiro, 
sobre a igualdade da Mulher. 

Acho que estamos de acordo de que esta Comissão inicialmente 
fará funcionar as sugestões que já estão aqui anotadas e passaremos, 
então, agora a examinar ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Presidente, permite V. Ex.a? 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Tem a palavra o Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Já que V. Ex.a, metodizando o 
trabalho, vai passar a outra natureza de atividade, ainda quanto ao 
subsídio e considerando que este País, pelo menos nominalmente é 
um País católico, mais que basicamente é um País de crença, eu li, 
como os ilustres congressistas devem ter lido, ontem ou anteontem, 
um resumo, não é uma bula papal, mas é um pronunciamento do 
Santo Padre a respeito exatamente da luta pela afirmação da mulher 
no mundo. E pediria que a Comissão se esforçasse, através de sua 
Mesa Diretora, para obter esse documento e, também, se fosse pos-
sível, proporcionar aos membros da Comissão, conhecimento do 
mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) 
refere-se a uma bula de origem papal? 

Está anotado. V. Ex.a 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não é bula, é uma mensagem, 
recente. 

O SR. PRESIDENTE (Gih·an Rocha) -Mas é de origem do Va-
ticano? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Do Vaticano, diretamente do 
Santo Padre, Paulo VI. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Entendido. As provi-
dências serão tomadall, e eu pediria a ilustre Relatora que tecesse 
considerações sobre os primeiros nomes que esta Mesa recebeu, no 
sentido de serem convocados para virem depor nesta CP!. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Sr. Presidente, antes 
de cumprir suas determinações, eu gostaria de dizer que o ponto 
básico já está determinado na própria convocação desta Comissão 
que é examinar a situação da mulher em todos os setores de ativi-
dades. 
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Com relação ao roteiro, também, nós teremos de fazer não só o 
levantamento cadastral das instituições femininas existentes no País, 
como o levantamento de toda a legislação brasileira e inclusive os 
convênios, alguns dos quais, já o nobre Senador Nelson Carneiro nos 
encaminhou. 

Além do mais, creio ser necessano requisitar do Itamaraty do-
cumentos importantes do I Congresso Internacional de Mulheres, 
realizado em 1974, no México. 

Dito isso, Sr. Presidente, passo a ler a relação que nos foi enca-
minhada pelo Senador Nelson Carneiro. 

Dra. Zéa Pinho de Rezende 

Dra. Romy Medeiros da Fonseca 

Deputada Dulce Sales de Braga, de São Paulo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pela ordem, por favor, inter-
rompendo, apenas, por um momento. Foi uma sugestão do próprio 
Presidente da Comissão, que as indicações fossem acompanhadas de 
pequenas referências biográficas, para que a Comissão pudesse de-
cidir com maior conhecimento de causa. 

Tenho certeza de que qualquer indicação, principalmente a do 
Senador Nelson Carneiro, é compatível com a altura que se pretende 
dar ao trabalho desta Comissão, mas, ainda assim, para suprir a 
lacuna da minha ignorância, que não é pequena ... 

A SRA. RELATORA CLygia Lessa Bastos) - Discordo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - pediria que, se fosse pos-
sível, a leitura fosse acompanhada desses dados. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Tenho, infelizmente, 
que dizer não possuo dados, porque o Senador Nelson Carneiro já 
providenciou os currículos, mas eles não chegaram. 

O SR. NELSON CARNEIRO - (Fora do microfone) - São pes-
soas notoriamente candidatas ao estudo que se vai fazer e que, por 
isso mesmo, não me preocupei em fazer um currículo. 

A Dra. Zéa Pinho de Rezende tem uma atuação destacada neste 
assunto, não só em vários artigos e publicações, mas em insistente 
contribuição aos projetos que se tem em curso, nesta Casa. Ela é 
uma pessoa credenciada, consultora jurídica do Instituto do Açúcar 
e do Alcool, que pode prestar bons serviços à nossa Comissão. 
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A Dra. Romy Medeiros da Fonseca é Presidenta do Conselho 
Nacional das Mulheres, de âmbito internacional, também tem lutado, 
foi uma das colaboradoras, através do Senador Mozart Lago, do pro-
jeto - embora de minha autoria, mas que acabou sendo uma contri-
buição coletiva - do Es~atuto Civil da Mulher Casada. É, portanto, 
uma mulher por todos os títulos credenciada, a advogada. 

A deputada Dulce Sales é figura destacada da política brasileira 
e que nos deve informar sobre as dificuldades, as restrições que, na 
sua condição de mulher, acaso tenha encontrado no desdobrar da 
sua vida partidária, bem como as suas observações pessoais sobre o 
problema da mulher no grande Estado de São Paulo. 

O outro nome é ... 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Embaixadora Maria 
de Lourdes de Vicenzi. 

O SR. NELSON CARNEIRO - A Embaixadora Maria de Lourdes 
de Vicenzi é a nossa representante junto ao Conselho Mundial das 
Mulheres e substituiu a Dra. Berta Lutz, de modo que tem todos os 
títulos para ser convocada por esta Comissão. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Leda Collor de Melo. 

O SR. NELSON CARNEIRO - A Dra. Leda Collor de Melo tem 
um trabalho muito eficiente, e foi, até, uma das candidatas ao posto 
afinal conseguido pela Embaixadora Maria de Lourdes de Vincenzi. 
É esposa do Senador Arnon de Mello, e realmente, como mulher, no 
setor de previdência, no seu Estado, fez um trabalho digno de relevo. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Dra. Heloneida 
Studart. 

O SR. NELSON CARNEIRO - A Dra. Heloneida Studart é uma 
figura do Rio de Janeiro, intelectual e escritora, e, ainda agora, 
promoveu, no Dia Internacional da Mulher, várias conferências e 
debates sobre essa situação de inferioridade ou de discriminação, em 
que se encontra a mulher .. 

Portanto, tive o cuidado de procurar àquelas que, no primeiro 
momento, podiam nos trazer ... 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - n.a Ruth Passarinho. 

O SR. NELSON CARNEIRO - A presença da n.a Ruth Passa-
rinho não precisa explicar. Ela é, sem dúvida, uma dessas pessoas ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É uma presença que vai causar o 
esmagamento do marido, nesta Casa ... 
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O SR. NELSON CARNEIRO - É claro. Precisamos acabar com o 
machismo dentro desta Casa! 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não, pelo contrário. O meu é 
insegurança. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Por isso é preciso que a D.e Ruth 
Passarinho traga aqui a sua contribuição, porque é uma pioneira da 
assistência social no Distrito Federal; conhece os problemas sociais 
do Distrito Federal e deve ter contato com as dificuldades em que 
se encontra a mulher no estado de gravidez, as mães solteiras. 

Há outras senhoras, como, por exemplo, a D.a Carmem Pedreira, 
do Rio de Janeiro, que fundou um serviço de assistência às Mães 
sem Lar, e que poderá trazer uma grande contribuição, inclusive, 
para esse problema do desamparo da mulher, quando ela tem um 
filho, é despedida do trabalho e não encontra outro trabalho. 

Por isso tudo, tive a preocupação de escolher àquelas, não pelo 
renome, mas pelo relevo, pela contribuição valiosa que poderiam 
trazer a esta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Esta Presidência reco-
nhece as ponderações do Sr. Senador Nelson Carneiro, mas deseja 
fazer algumas observações a respeito. 

Primeira - Não poderemos começar a fazer uma CPI contra a 
discriminação, discriminando. 

SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Ah, claro. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -A Mesa recebeu curricu!os 
muito bem feitos de personagens a serem convidadas. 

Ainda mais, atendendo a ponderações da Sra. Relatora, que fi-
cou encarregada de agrupar essas personalidade, S. Ex.a sente di-
ficuldades em fazer isso sem que tenha um minicurrículo por escri-
to, pois facilitará, sobremaneira, o trabalho de seleção. 

Em conversa informal com S. Ex.a, ela me dizia do interesse, 
que é dela mas que me parece ser de toda a Comissão, de agrupar 
personagens de acordo com a atividade de trabalho: atrizes, escri-
toras, assistentes sociais, etc. E, para isto, é imprescindível o mini-
currículo. 

Então, eu estimaria - percebendo, inclusive, que o prazo dado 
de 8 dias, não foi suficiente para isso, inclusive achamos de muita 
utilidade que essas personalidades sejam consultadas previamente, 
para que não se corra o dissabor de convidá-las e receber uma nega-
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tiva - que houvesse um contato das partes que estão indicando es-
sas senhoras, podendo ser até telefônico, no sentido de que seja for-
necido um minicurrículo a ser anexado à sugestão do seu nome, 
para facilitar o trabalho da Sra. Relatora. Porque temos uma série 
de nomes - personagens, sem a menor dúvida, da maior importân-
cia na vida nacional - dos quais alguns não são conhecidos de todos. 

O currículo é o melhor retrato falado de uma personagem. En-
tão, estenderia esse apelo para que fosse feito o mais racionalmente 
possível, constando apenas os títulos mais importantes, para que se 
possa fazer essa seleção. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Quero esclarecer a V. Ex.a que 
eu não fiz esse currículo, porque são nomes conhecidos da ilustre 
Relatora; ela própria poderia depor sobre a necessidade e a con-
veniência desses nomes. 

Há pessoas tão notoriamente ligadas ao problema que dispensam 
o currículo. 

Evidentemente, tenho aqui uma indicação, através do Senador 
Danton Jobim, e essa é uma pessoa que, realmente, também não 
conheço, mas envia-me, aqui, um grande currículo. É Presidente 
da Associação de Mulheres Profissionais e de Negócios do Rio de 
Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Como é o nome dela? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Um momento que já o direi. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Tenho a impressão de 
que devemos fixar, de uma maneira por todas, esse critério. 

Gostaria de ouvir a opinião da Sra. Relatora a esse respeito. 

O SR. OTTO LEHMANN - Sr. Presidente, antes que seja dado 
esse subsídio à Relatora, quero informar que os quatro nomes que 
enviei para esta Comissão, antes de fazer a indicação, consultei 
cada um pessoalmente. 

Quanto ao currículo, embora sejam nomes conhecidos, exceto 
talvez o da Dra. Iris Carvalho que seja menos conhecido, acho da 
maior utilidade que o currículo seja colocado nas mãos da Relatora, 
para que S. Ex.a possa fazer uma triagem de acordo com o assunto 
que queira encaminhar. Era um esclarecimento que desejava dar 
a V. Ex.a 

SR. JARBAS PASSARINHO - Eu, por exemplo, falei com essas 
pessoas que indiquei. Pedi-lhes o currículo; alguns já apresentei e 
outros estão sendo encaminhados. 
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Se um outro colega fizer igual convite e não pedir o currículo 
parece que eu estou menosprezando as qualidades de quem estou 
convidando. Acho que o convite tem que ser igual, sem discrimi-
nação. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Não, eu me submeto a trazer os 
currículos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Temos que levar muito 
a sério o inquérito. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Sr. Presidente, a 
primeira relação que recebi foi do Senador Nelson Carneiro, autor 
da proposição. A segunda foi do Deputado João Menezes, que deixou 
com V. Ex.a e, em seguida, V. Ex.a mesmo, presidindo a última ses-
são, acrescentou um nome. Depois, atendendo ao Plenário, outros 
nomes que foram citados aqui. 

O Senador Heitor Dias fez uma indicação; o Senador Otto Leh-
mann fez cinco indicações, e trouxe três currículos. O Senador Jar-
bas Passarinho entregou a v. Ex.a o currículo da Deputada Dercy 
Furtado e, agora, entrega quatro indicações. 

As minhas indicações deixei para o fim, porque separei atrizes, 
escritoras e professoras, pois era meu desejo apresentar essas indica-
ções todas - há nome repetidos em várias listas, - para que V. :Ex.a 
submetesse ao Plenário e ele decidisse. Por exemplo: escritoras, são 
quatro pessoas indicadas, qual virá? 

Daí a dificuldade. Eu gostaria de ter um minicurrículo para 
juntar e V. Ex.a poder submeter ao plenário as quatro: Rachei de 
Queirós, Heloneida, Carmem da Silva, Regina Coelho. Então teria 
que submeter ... 

SR. JARBAS PASSARINHO - Permite V. Ex.a? 

A SRA. RELATORA - (Lygia Lessa Bastos) - Com muito pra-
zer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - ... (fora do microfone) por in-
dicação do Senador Augusto Franco, da Juíza Maria Rita. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Maria Rita, a Juíza, 
está também. Estava na minha lista, como juíza ou promotora, e 
na lista do Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É uma indicação muito interes-
sante ... 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Também acho. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO - ... val-se fazer uma classifi-
cação setorial ... 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Mas, a dificuldade 
que eu estou encontrando é esta, extamente, porque há nomes repe-
tidos e especialidades e eu preciso ter um minicurrículo para submeter 
ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Eu tenho a impressão de 
que poderíamos chegar a um consenso, desde que fixássemos o se-
guinte ponto de vista. Não podemos ultrapassar mais da próxima 
sessão ordinária porque já estamos perdendo tempo nisto. Os nomes 
que chegaram até aqui, e os Srs. Congressistas foram avisados a tempo, 
serão estes. Os novos nomes serão considerados, naturalmente, depois 
de esgotada a discussão entre esses nomes. 

Eu faria um apelo, então, enquanto nós cuidamos dessa parte de 
sugestões que foram encaminhadas à Mesa, hoje, para que, defini-
tivamente, no correr desta semana, até a próxima quinta-feira, fizes-
sem chegar às mãos da Sr.a Relatora um minicurrículo, correspon-
dente aos nomes indicados, sem o que esses nomes não poderão, pelo 
menos inicialmente, ser levados em consideração porque nós perde-
remos mais tempo esperando esses minicurrículos. 

Fica, então, tenho a impressão, de uma maneira justa, acertado 
que os que tiverem interesses em que as suas convidadas venham rapi-
damente, que providenciem também, rapidamente, esses minicurrí-
culos, porque na próxima reunião, definitivamente, nós selecionare-
mos os primeiros nomes. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Permite V. Ex.a? 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Tem a palavra, nobre 
Senador. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu sou Bacharel em Direito, há 
o fato notório que dispensa prova; por exemplo, a indicação do Depu-
tado Pacheco Chaves, também acompanhada pelo Senador Otto 
Lehmann, é da Professora Esther de Figueiredo Ferraz e indepen-
dente do currículo, é uma pessoa notoriamente ligada ao assunto. 

O SR. OTTO LEHMANN - É. Mas, é isto o que eu dizia. 

O SR. NELSON CARNEIRO - . . . de modo que é aquela de notó-
rio saber, de notório ... 

O SR. OTTO LEHMANN - Ela mandou prontamente o currículo. 
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O SR. NELSON CARNEIRO - Mas, eu digo, há pessoas que podem 
dispensar esse currículo, a juízo da Comissão, porque são tão notórias. 
Por que exigir de Rachei de Queirós um currículo? Todos nós conhe-
cemos a Rachei de Queirós, a sua presença na vida literária do País. 
Por que, agora, um currículo de Rachei de Queirós? 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Perfeito, Senador. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Mas, aquelas pessoas que não 
sejam notoriamente conhecidas ou conhecidas de todos os membros 
da Comissão, pela sua atuação em defesa da mulher, estas necessi-
tarão um currículo e assim caminharíamos um passo, aceitando ... 

O SR. EMANOEL WAISMANN - Senador ,eu tenho mais espe-
ranças nessas que não são notoriamente conhecidas, que tragam subsí-
dios muito mais valiosos, ào que aquelas que são notoriamente co-
nhecidas. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu forneci à ilustre Relatora, um 
trabalho da Fundação Carlos Chagas, onde há numerosas senhoras, 
como a Dona Carmem Barroso que, sendo a presidenta, é uma pessoa 
da maior capacidade, que dispensa qualquer currículo. Vários nomes 
ilustres ... 

A SRA. RELATORA (Lygia Le.ssa Bastos) - Mas terão que se 
fixar em um. 

O SR. NELSON CARNEIRO -- A Dona Carmem Barroso é, real-
mente, a líder desse movimento. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Eu tenho a impressão de 
que nós chegaremos a um acordo final da seguinte maneira: a Sra. 
Relatora, com nomes notoriamente conhecidos, fará o primeiro agru-
pamento. Certamente, os Srs. Senadores, que indicaram as perso-
nalidades têm interesse que essas personalidades estejam aqui. 

Então, procurarão a Sra. Relatora, que se encontra aqui no Con-
gresso Nacional, diariamente, e farão chegar às mãos dela, currículos 
de pessoas que eles possam imaginar que não são conhecidas nacio-
nalmente, para facilitar, então, esta triagem. 

Nesta ordem de pensamento, acho que poderíamos avançar um 
pouco enquanto aguardamos estas informações que vão ser pedidas 
aos diversos órgãos, tentando selecionar os primeiros nomes, para 
que sejam formulados os convites, na esperança de que na próxima 
reunião, já tenhamos o primeiro depoimento. Eu gostaria de ouvir 
sugestões, neste sentido, de pessoas notoriamente conhecidas, dentro 
desta linha inicial, da Sr.a Relatora. 
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A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Sr. Presidente, nós 
teríamos Rachei de Queirós, como escritora, e a Prof.a Esther de Fi-
gueiredo Ferraz consta em várias relações e já o currículo consta 
aqui nos nossos arquivos. Com esses dois nomes eu creio que já po-
deríamos dar um passo a frente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Apenas para tornar a coi-
~>a prática, eu estimaria que alguém fizesse o relacionamento pessoal 
com essas duas personalidades, fizesse um contato prévio, para que 
nós não esperemos a feitura de ofício, a depender do Correio, para 
que volte, para que nós asseguremos passagem, hospedagem, coisas 
deste tipo, que poderiam retardar. 

Este contato seria em nome da Comissão. São membros natos 
os que farão esse contato, assegurando que a Comissão dará o trans-
porte e a hospedagem condignos e enviará o convite oficial que 
poderá chegar a posteriori, devido às óbvias dificuldades de expe-
diente da nossa própria Comissão, das dificuldades de ida e volta de 
correspondências. 

Eu indicaria que a Sr.a Relatora pesquisasse quem poderia fazer, 
em nome da Comissão, este convite, já de maneira formal, a essas 
personagens. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) -Quem trouxe o cur-
rículo de Esther podia entrar em contato ... 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Seria possível, Ex. a ... 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - E a Rachei, creio 
que o Senador Nelson Carneiro podia, também eu ... 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Apenas para tornar a 
coisa mais útil e mais rápida, V. Ex.a vai a São Paulo este fim-de-
semana? 

O SR. OTTO LEHMANN - Vou. Eu falo com Esther. Agora, eu 
queria era saber se nós damos uma idéia de roteiro para ela, também. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Ela irá falar sobre 
0 assunto que ela achar interessante. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Eu tenho a impressão 
que seria útil V. Ex.a levasse a própria constituição da CPI, para que 
ela tivesse idéia do que se pretende aqui e dizer a S. s.a. que a presi-
dência da CP! já está providenciando o convite formal. Apenas por 
essas dificuldades óbvias e porque nós temos pressa, seria interes-
sante que ela ouvisse, atendesse o convite de V. Ex.a que é embai-
xador plenipotenciário desta CPI. 
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O SR. OTI'O LEHMANN - Para quando seria? 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Seria interessante que 
nós conseguíssemos isto já para a próxima quinta-feira. 

O SR. OTTO LEHMANN- Já na próxima? 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Não era interessante? 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Seria muito interes-
sante. Temos aqui a Rachei de Queirós e a Zéa Pinho Rezende que 
também já está liberada, praticamente, com o currículo. Estou veri-
ficando, agora, porque o Senador Nelson Carneiro já havia encami-
nhado ... 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Também era necessário 
que se fixasse, ~qui, se seria um depoimento em cada sessão ou se 
daria para que ouvíssemos duas personagens. 

O SR. OTTO LEHMANN- ... o que eu havia depreendido, do qüe 
V. Ex.a dissera, há pouco, é que a Relatora iria agrupar por assunto. 
Então, se por exemplo, vem depor uma juíza, eu indiquei uma Pro-
curadora-Geral da Justiça de São Paulo, também; Procuradora-Geral 
do Estado. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Ana Cândida. 

O SR. OTTO LEHMANN- Então, estas viriam num mesmo dia, 
quer dizer, o debate poderia ser em suas respectivas especialidades, 
talvez, ou em dois dias seguidos, porque é difícil ... 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Ela deve falar o que 
ela achar ... 

O SR. OT'l'O LEHMANN - . . . a matéria educacional é que é 
interessante, pmque ela tem estudado o aspecto social, previdenciário, 
por exemplo, até o problema da prostituição. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Seria de muito interesse 
desta Comissão que, inicialmente, ouvisse uma visão geral do proble-
ma da mulher e me parece que a Prof.a Esther é a pessoa indicada 
para isto, para depois nós tentarmos especializar os depoimentos. 

O SR. NELSON CARNEffiO - A Dra. Zéa, também, poderia dar 
uma visão geral do problema da mulher nos vários estudos que fez. 

O SR. OTTO LEH:MANN- Uma limitação de tempo, haveria? 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -É praxe não existir. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos)- Uma hora, para falar? 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Pela pouca experiência 
que eu tenho no setor- já presidi uma CPI- nós tivemos uma nor-
ma que me pareceu muito eficiente. A depoente faria uma exposição, 
dentro de um prazo razoável, ao próprio critério da depoente, e depois 
responderia perguntas do auditório. Eu acho que esse critério pode 
ser fixado aqui, também, porque ele mostrou-se muito útil. 

O SR. OTTO LEHMANN - Eu acho que não há dúvida alguma. 
Agora, nós devíamos ter uma opção porque é possível que a Esther 
diga que não pode Yir nesta próxima quinta-feira, então ... 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu me proponho então, a falar 
com a Dra. Zéa e nos entendemos por telefone. Se S. s.a me comunicar 
que não pode, cn então procurarei. .. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Eu estimaria um entendi-
mento entre os colegas, com uma certa antecedência. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com a Dra. Zéa ou ... 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - E a Rachei, que o 
Sr. falou? 

O SR. NELSON CARNEIRO - É, a Rachei. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Lessa Bastos) - Rachei de 
Queirós, a escritora. 

O SR. NELSON CARNEIRO - A escritora Rachei não fará 
isso. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Seria um depoimento mais 
especializado. 

O SR. NELEON CARNEIRO - Eu acho que agora é mais alguém 
que tenha, perfeitamente, se preocupado mais com o problema geral. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) -São os três nomes que 
já estão aqui. 

O SR. NELSON CARNEIRO - A Dra. Zéa tem-se preocupado com 
o problema geral da legislação, problema do trabalho, tem escrito mui-
to sobre o assunto. De modo que nós nos entenderemos, eu também 
vou procurá-la, para ver se há possibilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Perfeito, então fica as-
sentado que n').> tentaremos, já na próxima reunião ordinária, na pró-
xima quinta-feira, a depender desses contatos que serão feitos pelos 
colegas, o primeiro depoimento à CPI. Nesse intervalo esta Presidên-
cia providenciará as informações que foram solicitadas pelos mem-
bros congressistas. 
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Continua aberta a palavra para outras sugestões. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) -Com o consentimento 
de V. Ex.a eu ficaria aqui, para dar uma relação c-ompleta dos nomes 
indicados. 

O SR. NELSON CARNEIRO - A Deputada não vai sair de Brasília 
neste fim de semana? 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Ba.stos) -Não, vou ficar aqui. 

O SR. SÉRGIO MURILO - Sr. Presidente, gostaria de formular 
uma consulta, pedir um esclarecimento a V. Ex.a, se a Comissão pre-
tende, depois clP. esgotar a lista de personalidades brasileiras que se-
rão acolhidas por esta Comissão, se a Comissão dispor de recurso ou 
se insere em ~eu plano de cogitações, ouvir, também, depoimentos de 
personalidades femininas estrangeiras, como por exemplo especifica-
mente, assim, lembraria o nome de Simone de Bouvoir, cuja notorie-
dade internacional dispensaria até a apresentação do currículo. 3e a 
Comissão pretende ouvir personalidades estrangeiras, em se tratando 
de um problema da mulher, que tem dimensão universal, e se dispõe 
de recurso para isso. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Realmente a intenção do 
Sr. Deputado Sérgio Murilo é extraordinária, mas eu desejo lembrar a 
S. Ex.a que as rJOssas limitações orçamentárias não permitem esses 
vôos tão ousadc0. Nós dispomos de quinhentos mil cruzeiros que serão, 
evidentemente, usados para que se cubra as dc3pesas de locomoção e 
hospedagem dessas personalidades brasileiras, com critérios de uma 
certa prudência em gasto, porque é realmente uma quantia irrisória 
para uma Comissão deste porte. A não ser que se consiga um convite 
oficial, através de órgãos internacionais, que poderia ser pensado nesse 
sentido. 

Continua a palavra com os Srs. Congressistas. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Nesse setor seria até bom um con-
tato com a comunidade européia que está estudando esse assunto, e 
uté baixou um decreto, para cumprimento dos diversos países, que 
tive oportunidade de encaminhar à Relatora. Acredito que esse Con-
selho da Europa, o Conselho europeu, poderia até ter interesse em 
enviar alguém que viesse aqui, defender as teses que eles defendem 
para os países da Europa. Mas esse é um assunto que deve ser deixado 
para um pouco mais tarde quando esta Comissão já tiver caminhado 
um pouco dentro do problema brasileiro. 

Realmente 2credito que essa comunidade européia não custaria 
nada ao Brasil ~e enviasse para aqui duas ou três pessoas que pudes-
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sem falar a respeito. Mas isso é um assunto que só quando a Comissão, 
a meu ver, tiver um pouco mais adiantado o trabalho, porque o pro-
blema, embora seja nacional, é também de muitos outros países e a 
reunião que til'() oportunidade de enviar à Relatora sobre a situação 
dos países da Europa não é melhor que a do Brasil. 

Por isso me8mo durante 5 anos serão votadas leis, nos paises do 
Mercado Comum Europeu, para estabelecer uma igualdade entre o ho-
mem e a mulhm·. E no próprio Estados Unidos, no momento está-se 
votando uma emenda constitucional através dos Estados, que é a for-
ma legal, para que cessem as discriminações entre o homem e a mu-
lher. No própri0 Estados Unidos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A sugestão de qualquer 
maneira fica anotada para que, havendo oportunidade, seja efetuado 
o convite. Desejo, novamente, fixar aos Srs. Congressistas o critério 
que ficou determinado, hoje, no consenso geral. 

Serão, inicialmente, providenciadas informações sobre diversos as-
suntos referentes à mulher, nos diversos Ministérios e diversos órgãos, 
através de ofício, enquanto se começará a colher depoimento de per-
sonalidades que foram indicadas e cuja notoriedade dispensa currí-
culos. Mas eu vclto a solicitar dos Srs. Congressistas que façam che-
gar à mão da Sra. Relatora minicurrículos das pessoas que foram in-
dicadas respectivamente pelos Srs. Congressistas, para que facilite o 
·agrupamento, que será um critério a ser adotado, depois de esgotados 
os assuntos gerals dessas personalidades que estarão encarregadas dos 
depoimentos iniciais. 

Com a palavra o Sr. Deputado. 

O SR. EMANOEL WAISMANN - A Mesa permitiria, a nós Depu-
tados, tentarmos junto às Companhias Internacionais, como a '·'Air-
France" - ou outra companhia qualquer - um convite a pessoas do 
gabarito de Simone de Bouvoir, citada aqui, por exemplo, se o ob3tá-
culo for puramente de ordem financeira? Se essa dificuldade fosse 
superada, a Comissão não acha que isso viria engrandecer por demais 
os debates? 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Seria um inestimável ser-
viço prestado ~ essa CPI. Hoje o mundo é uma aldeia global. .. 

O SR. EMANOEL WAISMANN - A Presidência então nos permiti-
ria fazer as sugestões? 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Permitiria e inclusive 
ac·ataria com muito entusiasmo o seu interesse pelo assunto. 
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O SR. EMANOEL WAISMANN - Pois não, tentaremos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Muito obrigado. Continua 
franqueada a palavra. 

Parece que estão esgotados os assuntos a serem tratados nesta 
reunião. Eu desejo convocar a próxima reunião ordinária para quinta-
feira, às nove horas e trinta minutos, quando certamente teremos o 
primeiro depoimento. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 10 horas e 37 minutos.) 
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4.a REUNIÃO 

28/4/77 





CONGRESSO NACIONAL 

COMISSAO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre o Re-
querimento n.0 15, de 1976 (CN), que "cria a Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito para examinar a situação da mu-
lher em todos os setores de atividades". 

P REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1977 

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de abril do 
ano de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, 
reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito incumbida de 
examinar a situação da mulher em todos os setores de atividades, 
com a presença dos Srs. Senadores Cattete Pinheiro, Augusto Franco, 
Jarbas Passarinho, Otto Lehrnann, Nelson Carneiro, Gilvan Rocha e 
Franco Montoro e os Deputados Lygia Lessa Bastos, Angelina Rosa, 
Theobaldo Barbosa, João Menezes e Pacheco Chaves. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores 
Milton Cabral, Heitor Dias, João Calmon e Accioly Filho e os Depu-
tados Inocêncio Oliveira, Cid Furtado, Leur Lornanto, Emanuel Wais-
man, Sérgio Murilo e Rubem Dourado. 

Abertos os trabalhos, pelo Sr. Senador Augusto Franco, proc2de 
a leitura do expediente recebido pela Comissão e dispensa a leitura 
da Ata da reunião anterior que, em seguida, é dada corno aprovada. 
É comunicado a Comissão, o recebimento dos Ofícios da Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino, que coloca-se à disposição da CP!, 
para colaborar no que couber; de alunas do Curso de Medicina Ve-
terinária, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que torna 
ciente da discriminação arbitrária que há em determinados órgãos 
públicos; do Departamento de Cooperação Cultural, Científica e Tec-
nológica, do Ministério das Relações Exteriores, encaminhando o Re-
latório da 1.a. Conferência Internacional da Mulher, realizada no 
México; do Processamento de Dados do Senado Federal, enviando lis-
tagem contendo informações dos Bancos de Dados "Normas Jurí-
dicas"; um Memorandum do Deputado Sérgio Murilo seguerindo que 
d111gencie-se no sentido de se formular convite a personalidades fe-
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mininas estrangeiras e, por fim, os Currículos das Sras. Carmem Lú-
cia de Melo Barroso, Maria Machado Malta Campos, Guiomar Namo 
de Mello, Fúlvia Maria de Barros Most Rosemberg, Maria Rita Soa-
res de Andrade, Hermínia Faria Fernandes Lima, !ris de Carvalho e 
Esther de Figueiredo Ferraz. 

Logo após, é dada entrada no recinto, as Srs. Carmem Lúcia de 
Melo Barroso, Maria Machado Malta Campos, Guiomar Namo de Mello 
e Fúlvia de Barros Most Rosemberg, acompanhadas pelo Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que pede a palavra para apresentá-Ias à Comissão, 
como pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas de São Paulo, e es-
colhidas para abrir os debates desta CPI. 

Em seguida, o Sr. Senador Augusto Franco, Presidente eventual, 
cede o lugar ao Presidente titular, Senador Gilvan Rocha, que pede 
suas escusas à Comissão e às dignas convidadas pelo seu retarda-
mento. 

Prosseguindo, a palavra é dada à Sra. Carmem Lúcia de Melo 
Barroso, que fala sobre a situação da mulher trabalhadora no Brasil, e 
no final ressaltou que no passado não muito distante, era considerada 
absurda a idéia de pre•idência social, de aposentadoria por tempo 
de serviço, de proibição de trabalho infantil, de limitação à jornada 
de trabalho e de férias. Garante que mais cedo ou mais tarde elimi-
narão a discriminação contra a mulher. 

Em seguida, a palavra é dada à Sra. Maria Machado Malta Cam-
pos, que focaliza em maior profundidade o problema da criação de 
creches no Brasil, ilustrando com prática a sua palestra. Cita, ainda, 
nomes de responsáveis pelas creches no Brasil, como Ministério do 
Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, 
Fundações Estaduais para o Bem-Estar do Menor, além das inúmeras 
instituições filantrópicas particulares que lutam com dificuldades 
crescentes para sobreviver. Finalizando, acrescenta que acredita que 
está dentro das possibilidades do nosso País, enfrentar com decisão e 
realismo essa urgente tarefa, de forma a assegurar à mulher que 
trabalha e aos seus filhos condições dignas de vida. 

Logo após, a palavra é dada à Sra. Guiomar Namo de Mello, 
que passa a examinar o que ocorre no sistema educacional brasileiro. 
Registra a participação maciça da mulher no magistério de ensino mé-
dio, enquanto no ensino superior a participação feminina ostenta 
modesta taxa, tornando-se ainda mais reduzida no pós-graduação. 
Agrava-se mais o problema na parte referente a hierarquia de postos 
universitários. 

Finalmente, é concedida a palavra à Sra. Fúlvia de Barros Most 
Rosemberg, que trata da imagem sexual da mulher apresentada pelos 
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diferentes meios de comunicação, que é estereotipada, discriminando 
acintosamente a mulher. 

Durante a Conferência, fizeram uso da palavra os Srs. Senadores 
Jarbas Passarinho, Nelson Carneiro, Franco Montoro e Gilvan Rocha 
e os Deputados Theobaldo Barbosa, João Menezes e Lygia Lessa 
Bastos. 

Finalmente, o Sr. Presidente, Senador Gilvan Rocha, agradece 
em seu nome e no da Comissão a presença das convidadas e comu-
nica que o apanhamento taquigráfico da referida reunião será publi-
cado em anexo à presente Ata. 

Nada mais haYendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons-
tar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão e vai à publicação. 

ANEXO A ATA DA 4.3 REUNIAO 
REALIZADA EM 28-4-77- (CPI DA MULHER) 

-
(Publicação autorizada pelo Senhor Presidente 

Senador Gilvan Rocha) 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco)- Está aberta a reunião. 

Enquanto não chega o Presidente desta Comissão, Senador Gil-
vau Rocha, e no exercício da Presidência, vou comunicar aos ilustres 
membros desta Comissão a correspondência que nos foi dirigida: 

(Procede-se à leitura do expediente recebido) 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) -Esta Comissão Mista da 
CPI da mulher tem a honra de comunicar que, hoje, as conferencistas 
serão da Fundação Carlos Chagas; inclusive, já está presente a Dra. 
Carmem Barroso, pesquisadora daquela Fundação, com trabalhos pu-
blicados sobre a participação da mulher no desenvolvimento científico 
brasileiro e sobre o acesso da mulher ao Ensino Superior, em cola-
boração. 

Também estão presentes: D. Maria Machado Malta Campos, pes-
quisadora da Fundação Carlos Chagas, interessada no atendimento à 
criança pré-escolar, principalmente em creches; a Dra. Fúlvia 
Rosemberg, pesquisadora também da Fundação Carlos Chagas, com 
trabalho sobre discriminação sexual na escola e nos meios de comu-
nicação designados a crianças e jovens; Guiomar Namo de Mello, 
pesquisadora também da Fundação Carlas Chagas, com trabalhos 

527 



publicados sobre o acesso da mulher ao Ensino Superior no Brasil, 
em colaboração, e sobre estereótipos sexuais na escola. 

Tem a palavra o Senador Nelson Carneiro, para falar sobre as 
conferencistas aqui presentes. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
ilustres convidadas, é um privilégio para esta Comissão que os seus 
trabalhos se iniciem com a colaboração da Fundação Carlos Chagas, 
que tantos serviços tem prestado ao estudo da discriminação contra 
a mulher, no Brasil. 

Aqui comparecem 4 ilustres representantes dessa Fundação, lide-
radas pela sua Diretora, Dra. Carmem Barroso. Todos nós recolhe-
remos os melhores ensinamentos dessa contribuição, e os aproveita-
remos para os estudos que teremos de realizar daqui por diante. 

Não poderia ser outra a primeira audiência publicada senão da-
que:a Fundação, que há tantos anos se tem dedicado ao estudo dos 
problemas da mulher. 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) - Concedi a pal:lvra à 
Dra. Carmem Barroso, que irá fazer a primeira exposição. 

A SRA. CARMEM BARROSO - No século passado, o filósofo li-
beral Stuart Mill fez um ensaio sobre a dominação feminina, em 
que advogava a igualdade entre os sexos, e argumentava que a si-
tuação inferior a que era relegada a mulher constituía um dos prin-
cipais obstáculos ao desenvolvimento humano. 

Há dois anos, quando a ONU proclamou o Ano Internacional da 
Mulher, o Sr. Secretário-Geral afirmava que as mulheres, como um 
grupo, constituindo a metade da população mundial, eram conside-
radas como o grupo mais subdesenvolvido de todos os recursos huma-
nos, por falta de oportunidade de participar, em condições equipara-
das, em todas as atividades humanas. 

Só recentemente é que se amplia o reconhecimento de que é a 
sociedade como um toda e não somente as mulheres como indivíduos 
que se beneficiam da plena contribuição e participação de todos os 
seus membros. E então, que a eliminação da segregação da mulher e 
da discriminação contra a mulher deve ser executada de forma dell-
berada e sistemática. 

Não temos nenhuma ilusão de que essa seja uma tarefa fácil; 
pelo contrário, a amplitude das práticas discriminatórias, o profundo 
enraizamento dos preconceitos que a sustentam suas íntimas liga-
ções com os outros mecanismos de manutenção do estatus quo são 
suficientes para atestar a complexidade do problema. No entanto, 
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anima-nos a convicção de que da so:ução da eliminação da discrimina-
ção contra a mulher dependem a liberação do potencial criativo e o 
desenvolvimento dos recursos inaproveitados, que são os talentos de 
metade da população brasileira; liberação e desenvolvimento que 
consideramos essenciais a um país que não pode, de maneira nenhuma 
desperdiçar, inadvertidamente, um dos recursos mais valiosos. 

Nesse sentido é que nos sentimos honradas de poder trazer a nos-
sa colaboração aos trabalhos desta Comissão. Somos um grupo de 
pesquisadoras, como foi falado, que temos nos dedicado à investiga-
ção da situação da mulher brasileira, em trabalho desenvolvido na 
Fundação Carlos Chagas, e é com base nesse trabalho que pretende-
mos fazer uma análise dos aspectos que consideramos mais abrangen-
tes para eliminação da di3criminação da mulher: O Trabalho e a Edu-
cação. 

Isso não quer dizer que consideremos de menor importância 
outros aspectos da situação da mulher brasileira, especialmente que 
se referem à questão do divórcio, à discriminação que se revela no 
Código Civil e, também, nas leis que discriminam a mulher em rela-
ção ao sistema financeiro, ao Imposto de Renda e à Previdência 
Social. Igualmente, consideramos da mais alta importância as proble-
máticas do planejamento familiar, do aborto e da prostituição. Po-
rém, não incluiremos esses tópicos na nossa exposição, por conside-
rarmos que, por sua complexidade e importância, merecem um 
tratamento especial. 

Na nossa análise sobre trabalho e educação, procuraremos des-
crever a situação atual, comparando-a com aquilo que julgaríamos 
desejável, em termos ideais, mas com aquilo que realisticamente se 
pode postular, tendo em vista a experiência de povos com história 
semelhante à nossa, e as recomendações dos organismos das Nações 
Unidas, feitas após ano.> de cuidadosos estudos, por especialistas tão 
preocupados com problemas da realidade prática. 

A nossa exposição será dividida em 4 partes: na primeira, vou 
procurar descrever a situação inferior a que é relegada a mulher bra-
sileira no trabalho, e analisar alguns aspectos da legislação que con-
tribui para a manutenção dessa situação: na segunda, Maria Malta. 
Campos falará sobre o problema da criação de creches, uma medida 
que consideramos indispensável para o estabelecimento de fato da 
igualdade de oportunidade de emprego. Na terceira parte, Guiomar 
Nano de Melo falará sobre o sistema de educação formal, e como a 
discriminação aí existente, em todos os níveis, contribui para prejudi-
car a formação profissional da mulher trabalhadora. E, por último, 
Fúlvia Rosemberg mostrará como esses problemas estão relacionados 
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com os preconceitos que permeiam a nossa cultura e que se manifes-
tam especialmente nos meios de comunicação de massas. 

Ao final, sistematizaremos algumas sugestões específicas, apre-
sentadas no decorrer do trabalho. 

Não se pode afirmar que a mulher brasileira tem estado ausente 
da tarefa de construção da riqueza do País; é verdade que a sua 
atuação tem sido pouco visível, se examinarmos os jornais que regis-
tram a história contemporânea, ou os livros de história, verificaremos 
que a contribuição da mulher é praticamente ignorada e, no entanto, 
tem sido de sua exclusiva responsabilidade funções imprescindíveis 
à manutenção do trabalhador e de sua prole. Que aconteceria se 
ela se recusasse a cumprir a sua jornada de trabalho como dona de 
casa e mãe de família? 

Economistas que se preocuparam com o valor monetário do traba-
lho doméstico produziram estimativas animadoras para os que acre-
ditam que o trabalho domé3tico representa uma importante contri-
buição à economia nacional. 

Em 1973, Gai:braith, o Assessor de Kennedy, estimou em mais 
de 13 mil dólares anuais o valor do trabalho da dona de casa norte-
americana. Outros estudos americanos têm produzido estimativas 
variadas, mas nunca inferior a 25% do produto nacional bruto. 

A economista Maria Morais estima que, hoje, uma dona de casa 
com filhos pequenos, que recebesse na base de uma trabalhadora dia-
rista que presta serviços, deveria ter um salário no mínimo de 
Cr$ 1.800,00 mensais. Então, acrescenta: "A sociedade como um todo 
tem uma dívida secular relativamente ao trabalho doméstico exercido 
pelas donas de casa das camadas trabalhadoras, porque esse trabalho 
quando é realizado individualmente recebe um pagamento, através 
do salário do marido, muito inferior ao que receberia se essa atividade 
fosse remunerada, segundo os critérios de remuneração do pessoal 
que exerce serviço doméstico em residências privadas. 

Por importante que seja o trabalho doméstico, é necessário re-
conhecer que muitas dessas tarefas poderiam ser executadas em es-
cala industrial, de forma muito mais econômica e eficiente, de forma 
a liberar essa mão-de-obra para o exercício de outras funções. 

Evelyn Silereaux, no seu livro História do Trabalho Feminino, 
calcula que o trabalho doméstico não remunerado na França ocupa 
2 bilhões de horas a mais que todo o trabalho remunerado de homens 
e mulheres. E a autora acrescenta: "Se um diretor de fábrica verifi-
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car que está gastando mais horas na limpeza do que na produção, 
vai achar que não está agindo racionalmente, e tentará alterar o 
emprego de fatores. 

Quais seriam as possibilidades de aproveitamento dessa imensa 
massa de recursos? Será na análise das mulheres que atualmente já 
exercem funções remuneradas que poderemos determinar as medi-
das necessárias a um melhor aproveitamento da mão-de-obra femi-
nina que, atualmente, permanece segregada dentro das quatro pare-
des de um lar. 

Então, vamos ver inicialmente que há uma pequena participação 
da mulher no mercado de trabalho, embora reconheçamos que houve 
um sensível aumento da participação feminina no mercado de tra-
balho, nas últimas décadas, conforme podemos ver nesse gráfico, que 
é feito a partir do censo demográfico e agrícola. Notamos que o cres-
cimento da mão-de-obra masculina se verificou, mas o da mão-de-
obra feminina foi ainda, talvez, proporcionalmente maior. 

No censo de 1950, a taxa de ativid•ade feminina era de 14,6%, pas-
sando a 18,6%, em 1970. Estudo da FIVAID mostra, que entre 1972 e 
1973 o crescimento da mão-de-obra se de...-eu, principalmente, à in-
corporação das mulheres no mercado de trabalho. Esse aumento parece 
ser o remltado da criação de novos empregos e da diminuição dos 
níveis de renda real de grand•e parcela da população brasileira, na 
última década, tornando cada vez mais necessária a participação das 
mulheres em atividades remuneradas, para complementação do or-
çamento doméstico. Apesar desse aumento verificado nas últimas 
décadas ainda é muito pequena a participação feminina no Brasil. 

Gráfico 2: 

Se compararmos com outros países, vamos verificar que a parti-
cipação feminina do Brasil só é menor do que a dos nossos vizinhos 
da América Latina, que é o terceiro. Em todas as demais regiões do 
globo a participação feminina é maior do que no Brasil. 

Em 1970, segundo o censo, o número de trabalhadores em condi-
ções de trabalhar no Brasil, isto é, a força de trabalho feminino, que 
engloba de acordo com os critérios oficiais todas as mulheres acima 
de 10 anos de idade, era de 33 milhões. No 0ntanto, só 6 milhões e 
200 mil exerciam uma atividade remunerada. 

Dentro do País o problema é mais grave nas regiões menos de-
senvolvidas. 
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Gráfico 3: 

Temos o Sudeste e o Sul com uma taxa J.:igeiramente superior ao 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. M5 diferenças são da ordem de 13 
para 14%. 

Gráfico 4: 

Este gráfico mostra que em todas as regiões as mulheres mais >e-
gregadas do mercado de trabalho são as casadas. Sua taxa de ativida-
de é 9,8%. Nós temos, ali no primeiro conjunto de duas barras, o 
Brasil. Se compararmos a situação do Brasil com os países desenvolvi-
dos, como a França, o Japão, a Suécia e os Estados Unidos, verifica-
remos que é na taxa de atividade das casadas que se apresenta a maior 
diferença. E esta diferença pode ser atribuída às dificuldades enfren-
tadas pelas mulheres casadas que, paralelamente ao trabalho do-
méstico, ao cuidar dos filhos, sofre uma série de restrições quanto à 
sua incorporação no mercado de trabalho, por parte das empresas. 

No gráfico 5 nós verificamos que a participação da mulher é 
maior no setor terciário, e entre 50 e 70, tanto o setor terciário como 
o primário apresentaram aumento, mas o setor secundário apresen-
tou uma diminuição da participação da mulher. E ouve um estudo, 
realizado pelo Ministério do Trabalho, que atribui essa diminuição 
da participação da mulher, no setor secundário, ao tipo de expansão 
industrial verificada na última década que, calcada na inversão in-
tensiva de capital e na utilização de tecnologia sofisticada, resulta 
em crescimento mais lento de novos empregos e uma exigência de 
mão-de-obra mais qualificada, requisito que raramente a mulher tem 
condições de satisfazer, devido às suas escasas oportunidades de for-
mação profissional. 

E quero dizer, ainda, aos senhores, que o censo demográfico 
subestima a participação da mulher no setor primário, porque toda 
vez que ela é uma assalariada sem rendimento, dentro da família, 
ela não é computada como trabalhadora, inclusive, naquela estimativa 
inicial daquele primeiro gráfico, nós usamos o trabalho de Felício 
Medeira e Paulo Singer, em que eles fazem uma correção, usando o 
censo agrícola, para estimar a proporção de mulheres no setor pri-
mário. E o censo agrícola dá 5 milhões e 800 mil mulheres trabalhando 
no setor primário, enquanto que o censo demográfico dá 1 milhão e 
pouco. Então, realmente, isso aí é uma subestimativa. É, entretanto, 
impressionante a diminuição no setor secundário. É que 81% das 
operárias brasileiras estão na indústria têxtil e de vestiário, que é 
uma indústria que, relativamente, perde a importância no contexto 
das outras indústrias que estão se desenvolvendo. No setor terciário 



a mulher predomina no setor de :;erviços, que ocupa mais da metade 
da população ativa feminina no Brasil. 

Depois de vermos esta pequena participação da mulher, queremos 
salientar um outro ponto, que é a segregação ocupacional. 

Os números frios, sobre a pequena participação feminina no 
trabalho produtivo, são alarmantes, quanc:b se considera que o País 
está desperdiçando boa parte da metade da sua população na tarefa 
de desenvolvimento. No entanto, mais assustadores são os dados que 
se escondem atrás daqueles números, mostrando que quando sai de 
casa para exercer um atividade remunerada, a mulher encontra 
ocupações menos gratificantes, menores oportunidades de realiza-
ção profissional, salários mais baixos, menor prestígio e condições 
de trabalho piores do que as do homem. Além disso, é importante 
salientar que quase toda a mulher que trabalha fora de casa; em 
nosso País, continua arcando sozinha com todas as responsabilidades 
das tarefas domésticas, o que caracteriza uma dupla jornat:a de tra-
balho. 

O censo de 1970 revela uma verdadeira segregação em guetos 
ocupacionais. A maioria das ocupações são quase que exclusivamente 
masculinas. e mais de 80% das mulheres que trabalham no Brasil 
concentram-se em apenas 10 ocupações, que são empregadas do-
mésticas, trabalhadoras rurais, professoras primárias, empregadas 
de escritório, costureiras, lavadeiras, balconistas, serventes, enfer-
meiras não diplomadas e tecelãs. Aí não estão incluídas as prostitutas, 
cujo número nós não possuímos. 

No gráfico 6, veremos as quatro ocupações predominantes. Então, 
seriam as domésticas e as camponesas, viriam em número menor, por 
causa da subestimativa, as professoras primárias e, depois, as que exer-
cem funções burocráticas de escritóriú. 

Vou, agora, fazer uma rápida análise dessas três primeiras ocupa-
ções, para mostrar como são piores as condições de trabalho da 
mulher. 

Quanto às empregadas domésticas, sabemos que, entre todas as 
categorias de trabalhadores urbanos, ela é, certamente, a mais des-
protegida pela legislação, em geral, sujeitando-se a condições de tra-
balhos aviltantes, como por exemplo, além de outros problemas, em 
prédio de apartamentos, sofrer uma discriminação que não lhes per-
mite nem mesmo utilizar-se do ele;·ador de serviço ou do e:evador 
social e das áreas de lazer. Suas condições de habitação são, muitas 
vezes, péssimas - são quartos tão diminutos que não podem ser apro-
vados pelo Código de Obras - e então são apresentados, para burlar 
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o Código de Obras- pelo menos em São Paulo isso ocorre - são ap::c-
sentados como despensas, porque não têm dimensões suficientes para 
serem classificados como dormitórios. Suas condições salariais são 
ainda piores. O censo de 1970 revela que, entre o grupo empregado 
em ocupações domésticas de serviço de alimentação, 3/4 ganhavam 
menos de 60% do salário mínimo. A Lei n.0 5.859, de 1971, limita-se 
a conceder-lhes 20 dias de férias anuais, anotação em Carteira do 
Trabalho e a contribuição para o INPS. É um progresso que foi rea-
lizado, mas mesmo essas conquistas, que são restritas, não são efeti-
vas, pois o próprio Ministro Nascimento e Silva, em várias declara-
ções à imprensa, disse que a maioria das empregadas domésticas 
ainda não se filiou ao sistema previdenciário. Assim, é urgente que 
se estenda à empregada doméstica os benefícios trabalhistas, garan-
tidos às outras categorias de trabalhadores pela CLT. Nesse sentido, 
já foi apresentado, na Câmara, projeto de lei que garante o salário 
mínimo, a jornada de trabalho com duração máxima de 10 horas, o 
descanso remunerado semanal, de 24 horas consecutivas, e o 13.0 sa-
lário, sobre o qual existe uma controvérsia se a empregada tem di-
reito a ele ou não. 

Trabalhadoras rurais. A segunda ocupação predominante nas mu-
lheres brasileiras, segundo o censo de 1970, era na agricultura. Tam-
bém neste caso a desproteção das leis trabalhistas é flagrante, pois 
verifica-se um crescimento constante, nos últimos anos, do número de 
mulheres que trabalham como bóias-frias, sem vínculo empregatício e 
numa situação de completa Insegurança, dado o caráter temporário 
desse tipo de trabalho. As suas condições de trabalho, assim como a 
de seus companheiros do sexo masculino, são já muito bem conhecid·as 
dos Srs. Congressistas. É comum se encontrar, também, uma agra-
vante, que multas fazendas estabelecem uma remuneração menor 
para a mulher, por igual jornada de trabalho, e muitas daquelas que 
se mudaram do campo para a cidade tiveram suas oportunidades de 
trabalho restringidas por não terem com quem deixar suas crianças. 
O censo de 1970 revela um quadro trágico, no que diz respeito à re-
muneração das trabalhadoras rurais: quase metade não tem rendi-
mentos e 38,5% ganham menos do que 60% do salário mínimo. 

Com relação às professoras primárias, o magistério primário é a 
terceira ocupação predominante das mulheres no Brasil, mas não 
obstante maior nível de qualificação exigida e também aí se repetem 
os problemas apresentados anteriormente. Até mesmo nas Unidades 
mais ricas da Federação, como São Paulo, as professoras contratadas 
a titulo precário, assim como as bóias-frias e as empregadas domés-
ticas, estão à margem da legislação trabalhista. Em muitos Estados, 
seu salário é mesmo inferior ao salário mínimo. 
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Iríamos analisar, em maiores detalhes, a situação das professoras 
quando tratássemos da educação, mas como o nosso depoimento tal-
vez esteja excessivamente longo, isso então será tratado pela Sra. 
Guiomar, que falará sobre educação, depois. 

Passaremos, agora, a analisar a discriminação salarial, que ocorre 
até mesmo dentro de uma determinada ocupação. Quer dizer, além 
da mulher estar limitada a ocupações não tão bem remuneradas, mes-
mo dentro de uma determinada ocupação, a sua remuneração é pior. 
Segundo a FINAID de 1973, mais da metade das mulheres que traba-
lham recebem um salário mínimo ou menos, enquanto a participação 
masculina, na mesma faixa de renda, é de 39,4%. 

No gráfico seguinte vemos - e isto é o resultado de uma pesquisa 
nacional de amostra a domicílios, que revelou- que, para cada 1.000 
mulheres, 233 das mulheres assalariadas recebem meio salário mínimo 
ou menos, enquanto isso ocorre, também, com 118 homens. Depois de 
meio a um salário mínimo ,nós temos 315, em cada mil mulheres, e 
277 em cada mil homens. Quando chegamos no topo da pirâmide, en-
contramos mais de 10 salários mínimos, também se observa que há 
mais homens que mulheres: 32 homens para apenas 3 mulheres. 

Poder-se-ia imaginar que essa diferença de rendimentos fosse de-
vido a diferenças de nível de instrução. Não é isso o que ocorre. Estudo 
do IPEA, órgão da Secretaria de Planejamento da Presidência da Re-
pública, mostra que, em todas as regiões brasileiras, os salários das 
mulheres são menores que os salários dos homens de igual nível de 
instrução. Essas diferenças são mais acentuadas entre trabalhadores 
que concluíram o curso médio ou superior, especialmente nas regiões 
mais pobres. 

No gráfico seguinte, vemos o estudo reproduzido do IPEA. Vemos, 
então, que o salário da mulher é sempre menor do que o do homem, e 
essa diferença é maior nas regiões mais pobres e nos níveis de instru-
ção mais altos. 

Esse estudo do Ministério do Trabalho, que mencionamos, ressal-
ta que os níveis salariais da mão-de-obra não qualificada nas regiões 
pobres brasileiras são tão baixos que se torna inviável a existência de 
maior discriminação. Então, a discriminação, neste caso, não é tão 
grande como nos outros. 

Glória Miranda, analisando o censo de 1970, observou que a edu-
cação das mulheres leva a um aumento de participação, mas nem 
sempre aquelas com maiores níveis de escolaridade empregam-se em 
ocupações compatíveis, e mesmo quando o fazem não alcançam os 
níveis salariais do sexo masculino. 
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Poder-se-la supor, também, que a remuneração menor se de-
vesse a um menor número de horas de trabalho. No entanto, uma 
pesquisa realizada pelo INPI, da Universidade de São Paulo, mostrou 
que na indústria paulista, em 1971, o salário-hora de um trabalhador, 
em qualquer dos níveis de trabalho na indústria paulista, era 57% 
maior para homens do que para mulheres. 

Poder-se-ia argumentar, ainda, que a remuneração da mulher 
brasileira é menor porque ela exerce tarefas inferiores. No entanto, 
são muito conhecidas e esporadicamente relatadas pelos jornais casos 
em que, por igual tarefa, a mulher recebe menor salário do que o do 
homem, até mesmo dentro de uma mesma empresa. Os dados oficiais 
são escassos e não existentes, há apenas indicações esparsas. Existe 
um estudo do Instituto de Desenvolvimento da Guanabara que, em 
1973, mostrou que, mesmo quando a remuneração era feita por peças 
produzidas, ela era desigual, segundo o sexo do trabalhador. 

Além de receber salários menores que os dos homens, a mulher 
enfrenta condições piores de trabalho, que vão desde as discriminações 
das suas atividades até à falta de acesso a cargos de chefias, em fun-
ções que exigem maior qualificação. Na indústria paulista, por exem-
plo, diminuíram-se as oportunidades de trabalho. 

No gráfico seguinte, observamos os resultados do trabalho do IPI, 
que é citado na tese da Dra. Eva Blayer. Ela mostra que nas tarefas 
não especializadas há uma mulher para cada três homens, enquanto 
que nos profissionais de nível superior há uma mulher para cada 19 
homens. 

Até nos magistérios, como vimos, uma atividade considerada es-
sencialmente feminina, observa-se que à medida em que o prestígio e 
o salário aumentam é onde cresce a participação da mulher. 

Neste gráfico, de acordo com dados do Ministério da Educação, 
verifica-se 95% de mulheres como professoras primárias e apenas 9% 
das professoras dos cursos de pós-graduação de nível doutorado. En-
tão, decresce, paulatinamente, à medida em que se eleva o nível do 
professorado. 

O gráfico seguinte nos mostra, também, que isso ocorre mesmo 
dentro de uma instituição. Temos, aí, a Universidade de São Paulo, 
uma das instituições de maior prestígio no País, e vemos que mesmo 
no nível de ensino superior as professoras apresentam uma porcenta-
gem maior como auxiliares do que como titulares: 4% dos titulares 
da USP são mulheres e 26%, são auxiliares. Então, sempre, em qual-
quer ramo que se analisa, encontramos essa pirâmide. 

Passarei, agora, a analisar essa situação. 
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Toda esta situação descrita acima tem raízes fundamentalmente 
econômicas, como lembra a Socióloga Eliete Sfascioti, 

"A baixa taxa de participação da mulher deve-se a uma 
realidade econômica e social, que não pode absorver toda a 
força de trabalho potencial de seus membros, e seleciona cate-
gorias sociais sobre as quais pesam preconceitos ou elaborações 
sociais desfavoráveis, de certas características físicas, para si-
tuá-la à margem do processo dominante de produção de bens 
e serviços, ou colocá-las, na base da pirâmide constituída por 
esse sistema." 

Assim como os negros, em determinadas sociedades, portanto, as 
mulheres constituiriam parte da mão-de-obra de reserva. Para garan-
tir o afastamento da mulher no mercado de trabalho, existe toda 
uma ideologia, que define a imagem da mulher como um ser natu-
ralmente dependente, submisso, cuja pureza e flagilidade devem ser 
defendidas das agruras do mundo do trabalho. Sua função exclusiva 
seria de cuidar dos filhos, do marido e da casa. O corolário direta-
mente derivado desse sistema de crença é que o lugar da mulher é 
no lar ou, mais especificamente, na cozinha. 

Apoiados com argumentos pseudocientíficos, que procuram nos 
hormônios femininos a origem de uma vocação inata para certos tipos 
de tarefas, essas crenças atuam poderosamente sobre as próprias mu-
lheres, que acabam inferiorizando os valores ·e aceitando as práticas, 
que as colocam numa situação de inferioridade no contexto de uma 
sociedade em que a posição do indivíduo é definida, em grande parte, 
em função do trabalho que exerce. 

Outro fator que contribui muito para a discriminação e para o 
aproveitamento da mulher, em funções subalternas e mal remune-
radas, é a legislação. Os mecanismos de implementação das leis já 
existentes são ineficazes e as próprias leis são insuficientes e devem 
ser aperfeiçoadas. 

Como já vimos, grande parte das trabalhadoras brasileiras en-
contram-se em ocupações que as colocam, simplesmente, à margem 
dos benefícios da legislação trabalhista. 1!: necessário, portanto, corri-
gir essa situação. No entanto, mesmo no caso das trabalhadoras, 
cujo contrato é regido pela CLT, o desrespeito à lei é flagrante. Em 
seu artigo n.0 175, inciso III, a Constituição de 1967 proíbe a dife-
rença de salários e de critérios de admissões por motivo de sexo, cores 
e estado civil. A Lei n.0 5.473, de 9 de julho de 1968, reporta-se a 
esta determinação, proibindo qualquer discriminação entre os sexos, 
no provimento de cargos, seja nas empresas privadas ou nas públicas. 
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A intenção do legislador, no entanto, fica prejudicada, na prática, 
pelo arbítrio das empresas, como reconhece o estudo do Ministério 
da Indústria e do Trabalho. Todos os dias nos deparamos com anún-
cios classificados de jornais, em que o oferecimento de empregos é só 
para homens. São incontáveis os casos de discriminação na admissão 
dos empregados, e a situação não escapa às próprias empresas públi-
cas. Todos devem estar lembrados o caso da PETROBRAS que, em 1975, 
negou inscrição às mulheres geólogas, formadas pela Universidade 
de Brasília, que queriam se candidatar a cargos da PETROBRAS. Em 
1976, nova discriminação: três representantes da PETROBRAS com-
pareceram à Universidade para recrutar formandos em Geologia, e 
estabeleceram que as mulheres podiam se inscrever, exclusivamente, 
para o cargo de Paleontólogas. Este é apenas um exemplo de um fato 
que se repete todos os dias, em todos os pontos do País. 

Há uma reportagem do Jornal do Brasil informando que, em 
Salvador, isto é registrado pelo próprio Núcleo de Informação e Co-
locação da Secretaria do Trabalho, um órgão do próprio Governo, 
encarregado do cumprimento das leis. No entanto, se a discriminação 
da mulher na admissão a emprego já é grande, o problema se torna 
mais grave quando além de mulher a candidata for casada. Indife-
rentes às determinações legais, alguns empregadores chegam a espe-
cificar, nos próprios anúncios classificados, que só admitem solteiras. 
O maior problema relacionado à admissão de mulheres casadas, na 
visão do empregador, é a possibílidade de que ela venha a ter filhos. 
O problema que mais freqüentemente chega ao Judiciário, no que diz 
respeito ao trabalho feminino, continua sendo o da dispensa da,s em-
pregadas durante a gravidez, segundo um levantamento feito pela 
Advogada trabalhista, Dra. Marli Cadoni. 

Em outra pesquisa realizada por aquela advogada, de um Chefe 
de pessoal de 22 empresas representativas do comércio e da indústria 
de São Paulo - segundo ela constatou - em apenas 7 das 22 não 
despediam as empregadas no evento do matrimônio ou da gravidez. 
Com a isenção desta pesquisa, os dados são raramente sistematizados. 
Há informações esparsas. Soubemos, por exemplo, que este ano a 
própria Prefeitura da cidade de São Paulo recusou a renovação de 
contrato de professoras gestantes. 

O Jornal de Brasília, de 4 de janeiro de 1975, registra que as var-
redouras de rua de Salvador são proibidas, pelo Departamento de 
Limpeza Pública e Sanitária, da Prefeitura, de ter filhos; são mensal-
mente examinadas e qualquer sinal de gravidez significa demissão 
automática do emprego. 

Essa discriminação atinge, também, mulheres de alto nível edu-
cacional. Numa pesquisa que estamos realizando, junto a estudantes 
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de pós-graduação, em São Paulo, há relatos chocantes. Um deles, por 
exemplo, é de uma moça que, ao se candidatar ao emprego, numa 
indústria, lhe foi dito que ela só seria admitida no emprego se tirasse 
o útero. 

Essa tentativa de "humor negro" assume uma direção trágica 
quando lemos nos jornais que, de fato, há mulheres que estão se 
mutilando a fim de conseguir o emprego que lhes assegure a sobTe-
vivência. 

E aqui, eu lembro o depoimento do Senador Jarbas Passarinho, 
que vou ler conforme foi registrado pelo O Estado de S. Paulo. 

"Quando eu era Ministro da Educação, descia do elevador 
do Ministério e dirigia-me para o meu carro, quando fui abor-
dado por uma mulher que gritava: Mas, eu liguei as trompas, 
liguei as trompas!" 

Pois bem! Essa mulher deveria trabalhar no Ministério da Edu-
cação, por intermédio de uma empresa privada, que alugava funcio-
nários ao Serviço Público, mas fora recusada, não porque estivesse 
grávida, mas apenas por ser casada. 

Esse fato teve ampla repercussão na época e não atingiu apenas a 
uma mulher mas dezenas de empregadas da AUDIPLAN, todas afas-
tadas ou não admitidas, embora aprovadas· em concursos, por serem 
casadas ou noivas. Essa mulher teve oportunidade de fazer seu apelo 
dramático a um Ministro de Estado que, depois, forçou a sua admis-
são. 

Mas, o que dizer de centenas de outras que, diariamente, esbarram 
nesses obstáculos, ao procurar empregos, e que não têm acesso a um 
Ministro. A repetição dessa ocorrência nos leva à conclusão de que 
é necessário, de uma lado, criar mecanismos eficientes de implemen-
tação das leis de proteção às gestantes e, de outro, aperfeiçoá-las, 
já que não se têm revelado suficientes. 

Além da Constituição e da Lei n.0 5.403 tratarem do assunto a 
própria CLT reforça a determinação, ao dizer que não constitui justo 
motivo, para rescisão do contrato de trabalho da mulher, o fato de 
haver se casado ou encontrar-se em estado de gravidez. 

Alguns sindicatos já têm conseguido, em convenções coletivas 
ou dissídios, a estabilidade provisória da trabalhadora grávida. Mas, 
na maioria do.s casos abrange desde o momento em que a empresa 
é notificada, através de atestado médico do estado de gravidez de 
sua empregada, até quatro meses após o parto. No entanto, é pre-
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ciso estender essa conquista a todas as categorias de trabalhadoras. 
Nesse sentido, vários projetos já foram apresentados no Congresso. 

A legislação previdenciária, que passou para o INPS todos os 
encargos com as licenças de gravidez, certamente constitui um im-
portante passo adiante. no sentido de diminuir os motivos invocados 
para discriminar a mulher casada. Mas, muitas outras medidas são 
necessárias, a fim de coibir, efetivamente, infração das leis traba-
lhistas, que resultam em detrimento dos seus direitos. Mais impor-
tante· ainda é criar condições que eliminem os motivo que levam a 
essas infrações. 

Alega-se, freqüentemente, que a dispensa da mulher que se casa 
deve ser expectativa de um absenteísmo provavelmente maior. Es-
tudos realizados em outros países desenvolvidos mostraram que o 
absenteísmo está estreitamente relacionado com a falta de equipa-
mentos sociais para o cuidado das crianças, e com a execução de 
trabalhos desinteressantes e mal remunerados; isto é, mulher que 
tem com quem deixar seus filhos e trabalha em serviço interessante 
e bem pago não costuma faltar. 

Outros aspectos da legislação também necessitam de aperfei-
çoamento, no sentido de sanar a discriminação. Embora o artigo 5.0 

da CLT disponha que a todo trabalho de valor igual corresponderá 
a um salário igual, sem distinção de sexo, e a Constituição Federal 
tenha um dispositivo mais abrangente, no seu § 1.0 , do seu artigo 153, 
e o Brasil tenha assinado a Convenção da OIT (Organização Inter-
nacional do Trabalho), sobre igualdade de remuneração, que já data 
de 1951, as empresas continuam remunerando desigualmente seus 
trabalhos conforme o sexo, encontrando diversas formas de burlar a 
lei, inclusive dando nomes diferentes à funções idênticas. Então, é 
necessário intensificar a fiscalização do Ministério do Trabalho, nesse 
particular, e adoção, paralelamente, de fórmulas semelhantes às en-
contradas pelos Estados Unidos, onde a Comissão de Igualdade de 
Oportunidade de Emprego, encarregada de investigação e abertura 
de processos, a partir de _queixas apresentadas, por carta ou telefone, 
pelas empregadas prejudicadas, preserva o anonimato dessas empre-
gadas e impede que sofram discriminação subseqüentes por terem 
apresentado tais queixas. Informalmente, conheço inúmeros casos 
de mulheres que recebem menos do que seus companheiros de tra-
balho que executam tarefa igual, mas que não estão dispostas a 
entrar com ação trabalhista, porque preferem manter o emprego 
do que perdê-lo. 

Mais interessante, ainda, é o programa de ação, que é exigido de 
todas as entidades que tenham contrato - e volto a falar sobre a 
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legislação americana - de mais de 50 mil dólares com o governo 
americano. Então, para assinatura do contrato para sua implemen-
tação ou para sua continuação, as empresas têm de elaborar um 
programa de ação com cronogramas e objetivos numéricos a atingir, 
para corrigir a discriminação existente. Desse modo, eles partem do 
pressuposto de que tendo sido objeto de discriminação, por muito 
tempo, agora é necessário não só evitar a discriminação, daqui para 
frente, mas corrigir os efeitos da discirminação passada. 

Alguns estudiosos do assunto ressaltam também, que a discri-
minação da mulher, no trabalho, revela-se, ainda, nos artigos da 
CLT que, a pretexto de protegê-la das atividades consideradas incon-
venientes à sua saúde, na verdade, limitam e dificultam ainda mais 
sua efetiva incorporação no mercado de trabalho. 

O Ministério do Trabalho tem, nos últimos anos, aderid-o a essa 
interpretação e coerente com essa posição pretende enviar ao Con-
gresso projeto revogando a proibição do trabalho feminino no período 
noturno, conforme já anunciou o Ministro Arnaldo Prieto. 

A questão é polêmica e sobre ela tem se manifestado diversos 
pontos de vista. Em princípio, somos favoráveis à revogação dessa 
proibição, assim como, num sentido mais amplo, somo favoráveis ao 
estabelecimento de total igualdade entre homens e mulheres, perante 
a lei, garantindo que ambos tenham condições dignas de trabalho. 

A nosso ver, a proteção ao trabalho feminino deve se restringir 
à proteção da gravidez, lembrando ainda que esse amparo não deve 
ser de competência exclusiva das empresas, mas também do Estado. 

No entanto, é importante frisar que à igualdade jurídica deve 
corresponder efetiva igualdade social. No caso do trabalho noturno, 
por exemplo, é preciso cuidar o seguinte: para que a operária vá 
para a fábrica à noite e não precise, durante o dia, de executar as 
tarefas domésticas em sua casa - situação que a levaria a esgota-
mento físico- é necessário garantir condições adequadas; por exem-
plo, mais e melhores creches, para que ela não carregue, sozinha, 
a responsabilidade dos serviços do lar e da educação dos filhos. 

Essas medidas, certamente, requerem investimentos públicos con-
sideráveis, mas delas dependem o bem-estar da Nação e aprova a 
preservação da sua capacidade produtiva. Grande parte das mulheres 
que trabalham o fazem não por interesses outros, senão necessidade 
econômica premente. 

Grande número de lares são chefiados por mulheres; quase meio 
milhão, apenas, nas regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo, 

541 



segundo a pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios do IBGE. A 
essas acrescente-se o contingente enorme das trabalhadoras casadas, 
cujos maridos não percebem salários suficientes para seu sustento. 

Essas medidas devem receber alta prioridade no plano de ação 
do Governo, porque são indispensáveis ao nosso desenvolvimento 
social. Podem parecer excessivamente ambiciosas mas, como assinalou 
a economista Betty Lafer, muitas outras medidas relativas ao tra-
balho pareciam impossíveis. Em passado não muito distante, era 
considerada absurda a idéia da previdência social de aposentadoria 
por tempo de serviço, de proibição de trabalho infantil, de limitação 
à jornada de trabalho e de férias, entre outras. 

Assim como as prevenções contra esses benefícios sociais foram 
superadas pelo desenvolvimento histórico, os povos civilizados, mais 
cedo ou mais tarde, eliminarão a discriminação contra a mulher. 
Certamente, ainda estamos longe desse dia, mas com os trabalhos 
desta Comissão esperamos importantes contribuições para a solução 
desses graves problemas, que resultam em sérias injustiças para a 
metada da nossa população. Obrigada. {Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE {Gilvan Rocha) -Desejo, inicialmente, pedir 
minhas excusas, pelo atraso, absolutamente involuntário, que não me 
fez chegar a tempo para a abertura desta reunião. Peço que as dis-
tintas expositoras não levem isto como uma discriminação desta Pre-
sidência, pois, pela maioria ab::oluta desta Mesa, aqui que é feminina, 
eu não faria tal coisa. 

Desejo, também, manifestar meu agradecimento pela gentileza do 
Senador Augusto Franco, que me substituiu nesse impedimento invo-
luntário. 

A praxe da CPI recomenda que depois da exposição seja feita uma 
série de perguntas que, tradicionalmente, são feitas através da Rela-
tora, a Deputada Lygia Lessa Bastos. Entretanto, a prática demons-
trou que será muito mais útil que as conferencistas respondam, da 
maneira mais tranqüila e ·objetiva possível, às inquirições diretamente 
feitas pelos Srs. Congressistas. Por isso que solicito do Plenário, àque-
les que queiram fazer qualquer pergunta à Dra. Carmem que diri-
jam-se diretamente à expositora. 

A SRA. CARMEM BARBOSA - Eu ousaria sugerir que se fizesse, 
primeiramente, todas as exposições e, ao final, teríamos um debate 
geral. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Perfeito! pode-se acatar 
esta sugestão, no sentido de que se faça um resumo final. Estou 
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notando interesse absoluto dos Congressistas, que estão anotando os 
temas a se discutirem. Então, a Presidência aceita a ponderação da 
Dra. Carmem, nós ouviremos as novas exposições e, depois, faremos 
um debate final. 

Dou a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex.a já deferiu e seria até 
uma indelicadeza eu retornar ao problema, quando a sugestão foi 
da Dra. Carmem e V. Ex.e já a aceitou. Mas que convinha escla-
recer às expositoras é a maneira muito peculiar com que nós tra-
balhamos, aqui, neste Congresso. Aqui se admite o dom de ubiqüi-
dade, e talvez, ainda há pouco, a Dra. Carmem tenha tido uma pe-
quena dúvida sobre o interesse da sua exposição quando, na verdade, 
não merecia ter tido sequer esse pensamento. É que nós levantamos 
e sentamos, à proporção em que nos justificamos, pelas ausências 
involuntárias, como fez agora o nobre Presidente, em outras Comis-
sões. Para lhe dar um pequeno exemplo, neste instante eu devia 
estar, concomitantemente, em duas outras Comissões: nesta e mais 
na Comissão de Educação e Cultura, onde o Ministro está presente, 
debatendo os assuntos, e mais na Comissão de Legislação Social, 
tentando fazer algumas das suas sugestões serem transformadas 
em lei. 

Então, a solicitação que eu havia feito ao Presidente era que o 
debate se fizesse imediatamente após cada posição parcelada, porque 
corre-se o risco de não se estar mais presente daqui a meia hora. E 
seria essa, de algum modo, a questão levantada: saber se ainda seria 
pertinente que o Presidente pudesse rever a sua decisão ainda que se 
caracteriza por brevidade, essa primeira intervenção dos Congres-
sistas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A Presidência quer dar 
o bom exemplo às ilustres convidadas e não deseja conflitar, prin-
cipalmente quando se trata de conferencistas tão ilustres. Eu per-
guntaria à Dra. Carmem se ela concordaria, então, com a nova nor-
ma apontada pelo Senador Jarbas Passarinho. 

A SRA. CARMEM BARROSO - Acho que sim. Só que vou con-
vidar minhas colegas a participar das respostas, uma vez que nós 
fizemos os trabalhos juntas. 

o SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Perfeitamente .. Então, 
esta Mesa aguarda a pergunta dos Srs. Congressistas à primeira 
conferencista. 

Com a palavra o Deputado Theobaldo Barbosa. 
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O SR. THEOBALDO BARBOSA - Quero interrogar a conferencis-
ta Dona Carmem Barroso o seguinte: no elenco de discriminação, 
que a Sra. tão bem expôs, eu me permitiria incluir um que me parece 
não foi abordado pela Sra., é quanto à questão da idade. 

Tive oportunidade, no ano passado, em visita aos Estados Unidos, 
em várias cidades daquela grande nação, constatar a presença de 
mulheres de meia-idade em vários setores de atividades, em bares, 
em lojas, enfim, em vários setores de atividades. Enquanto aqui, no 
Brasil, principalmente, no setor do comércio, o que mais se exige é 
beleza física e juventude, o que dá outra discriminação que, salvo 
engano, parece não foi abordado pela Sra., na sua magistral com-
petência. 

A SRA. CARMEM BARROSO- V. Ex.a tem toda a razão. Esse 
ponto não foi tocado e ele é importante. Nas nossas recomendações 
finais consta uma de reciclagem, que será abordado, quanto ao pro-
blema da beleza física e da juventude, por minha colega Sílvia Ro-
semberg, quando tratar dos preconceitos que dominam a nossa cultu-
ra, ao analisar esse aspecto. 

Agora, quanto às nossas recomendações específicas, que preten-
demos apresentar ao final, há uma de reciclagem de oportunidade 
de treinamento à mulher cujos filhos já cresceram e que deseja rein-
tegrar-se no mercado de trabalho. 

O SR. THEOBALDO BARBOSA- Muito obrigado! 

Gostaria, agora, de fazer uma crítica às próprias mulheres. É o 
seguinte: eu me recordo, quando houve, anos atrás, um congresso 
feminista numa cidade do Rio de Janeiro, onde a prefeita era mu-
lher, assim como a juíza e, acho, até o delegado, em Miguel Pereira. 
Na época, o fato foi focalizado pela imprensa, que declarou que a 
única tese aprovada por unanimidade naquele congresso feminista 
foi a que pedia aposentadoria da mulher com 25 anos de serviço. 

A SRA. CARMEM BARROSO - O que acontece é que não houve 
boa vontade. Nós apresentamos até muitas sugestões que já foram 
até aceitas por V. Ex.as Infelizmente, não levaram a sério. 

O SR. THEOBALDO BARROSO- Digo isso para mostrar, eviden-
temente, com a notícia da imprensa, que nesta reivindicação o que 
empolgou foi exatamente a discriminação; quer dizer, pedindo a 
aposentadoria da mulher com multo menor tempo que a do homem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado João Menezes. 
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O SR. JOÃO MENEZES - Dra. Carmem, tenho procurado, na 
Câmara e no Congresso, ser um defensor, diante das minhas possi-
bilidades, da igualdade do direito das mulheres. Tenho apresentado 
vários projetos de lei e quero, neste momento, felicitar, pelo trabalho 
que acabei de ouvir, a sua exposição. Mas, houve uma passagem que 
me chamou a atenção. A Senhora disse que a mulher que exercia o 
trabalho doméstico e que ia para sua atividade fora, então vinha uma 
dupla atividade. Então, eu pergunto: dentro da estrutura da socie-
dade brasileira, que não é uma estrutura Socialista, onde a casa, a 
comida, tudo é coletivo, se nós caminharmos nessa luta e nessa bus-
ca, dessa igualdade, como é que iríamos colocar o problema brasileiro, 
dentro da nossa estrutura, em relação à sustentação da família? 
Porque me parece que a mulher, na família, representa um papel, 
também, da maior preponderância e da maior importância. Porque 
toda vez que a mulher deixar, definitivamente, a sua casa, a educa-
ção dos seus filhos, a sua família, para se dedicar exclusivamente a 
um trabalho que seja aquele externo, parece-me que nós teremos 
uma brecha, dentro do sistema brasileiro, a não ser que se mude 
completamente a orientação. E a Senhora mesma referiu-se, embora 
de passagem, que para isso nós teríamos um grande dispêndio de 
numerário, de capacidade para podermos criar essas formas coleti-
vas. Mas, essas formas coletivas não estão dentro do sistema brasi-
leiro, não existem e nem seriam aceitas, porque seria, então, a nossa 
socialização total e completa, o que não se aceita dentro do sistema 
brasileiro. 

Então, pergunto qual seria a pos1çao dos trabalhos domésticos? 
A mulher não vai fazer mais os trabalhos domésticos? E quem irá 
fazer, os homens! O Poder Público não vai fazer, porque não está 
dentro da nossa estrutura, dentro do nosso condicionamento. Quem 
vai cuidar da família? Quem vai cuidar da educação? Quem vai 
cuidar do nosso crescimento, da nossa cultura? Então, é essa a pe-
quena observação que faço, em função daquela feita pela Senhora, 
de que as mulheres teriam duplo trabalho: porque além do trabalho 
comum, a que se dedicariam, teriam o trabalho doméstico. Reconhe-
ço a necessidade de aproveitamento do trabalho das mulheres, so-
bretudo num País como o nosso, onde mais de 50% da população é 
representado por mulheres, e onde o nosso problema educacional, de 
saúde, enfim, todos os problemas sociais são os mais deficientes pos-
síveis, pela nossa própria conformação e configuração. 

Mas, essa parte do trabalho doméstico me deixou com o espírito 
aguçado de saber como a Senhora daria uma explicação ou procura-
ria encontrar um caminho para a solução desse problema, que me 
parece demasiadamente complexo. 
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A. SRA. CARMEM BARROSO - A observação feita é muito imp:>r-
tante e vou encaminhar a resposta para Maria, que preparou um 
trabalho especialmente sobre o assunto. Mas, antes eu gostaria de 
falar sobre duas coisas: primeiro que nós não consideramos que uma 
transferência do trabalho doméstico para a escala industrial impli-
que numa mudança de regime. Nós nos baseamos na Declaração da 
ONU, que estabelece que é responsabilidade do Estado criar condi-
ções necessárias para facilitar que as mulheres sejam integradas na 
sociedade, enquanto suas crianças recebam cuidados adequados. 

Nós estamos muito preocupados com a questão da família, e 
acho que não só a mulher tem um papel muito importante a desem-
penhar na família, mas também o homem. Minha formação - sou 
psicóloga - e tenho estudado e verificado a importância do papel 
do pai, também, na formação das crianças. Então, acho que não é só 
a mulher que tem a responsabilidade de cuidar das crianças, mas a 
Maria dará uma resposta mais rigorosa. 

A SRA. MARIA MALTA CAMPOS - Eu gostaria de responder à 
parte referente aos cuidados dos filhos, mais detidamente meu tra-
balho, que exporei em seguida, mas só para adiantar, a respeito das 
considerações que foram feitas, existem inúmeros estudos, em vários 
países, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, que têm exa-
minado os efeitos do trabalho da mulher na educação das crianças. 
Antigamente, havia um grande preconceito em relação ao fato de 
crianças passarem o dia em creches ou em instituições pré-escolares, 
enquanto a mãe trabalhava fora. Acreditava-se que os efeitos eram 
danosos e que era sempre preferível que a criança ficasse em casa 
com a mãe. Ultimamente, com o avanço da Psicologia e dos estud:>s, 
inclusive pediátricos, esses estudos têm sido revistos c ao contrário 
do que parece, os resultados têm sido exatamente na direção oposta, 
e ainda há um trabalho que nos interessa, mais ainda como País 
subdesenvolvido. Os efeitos em crianças de lares de pobres, mais des-
favorecidos, são altamente positivos para a criança. As crianças que 
freqüentam instituições pré-escolares, creches de boa qualidade, en-
contram-se, na hora de ingressar no sistema escolar, muito mais 
preparadas, não só na parte intelectual mas, também, na parte de 
atitudes, do que as crianças que ficam em casa, em lares desfavore-
cidos, onde não existe estimulação adequada, onde a alimentação é 
precária e os cuidados que a mãe pode dar são muito limitados. Exa-
minarei isso com mais detalhes na minha exposição. 

O SR. JOAO MENEZES - Se me permitirem, quero dar um 
exemplo até pessoal, porque a professora falou que os homens tam-
bém têm importante desempenho no papel do lar. Eu, por exemplo, 
posso servir como cobaia, porque sou viúvo há 15 anos, tenho 6 filhos, 
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e minha mulher faleceu no dia em que nasceu meu último filho, eu 0 
criei. Então, mais ou menos sei que influência pode haver, mas sei 
também quais os trancos e barrancos que foram necessários para 
chegar onde cheguei: hoje eles estão bem, estão criados. Por isso, a 
minha preocupação muito acentuada, quando se trata desse proble-
ma, de saber o que representa essa parte doméstica, que se chama 
doméstica. Hoje, pelas circunstâncias, pela complexididade geral, ela 
deixou de ser aquele trabalho inferior para ser aquele trabalho da 
maior repercussão para o próprio País, sobre o qual terá influência. 

Se pudéssemos fazer o que os países socialistas fazem - pegar os 
meninos e colocar na creche, deixar estudando, tal - na classe nossa 
pobre, paupérrima, os resultados seriam os mais positivos porque 
aqueles das classes de mais elementos inferiores não teriam condi-
ções a que a creche daria para educação dos meninos, alimentação, 
etc. mas, a questão é que na nossa estrutura brasileira não temos 
condições para isso. Estamos sem condições de realidade, e já que 
estamos fazendo uma Comissão de Inquérito devemos olhar o fato 
dentro daquilo que existe e não dentro da utopia. Por isso, levantei 
essa questão, e acho que ela está ainda aí no tabuleiro do exame das 
senhoras, que são técnicas, e espero que minha curiosidade seja sa-
tisfeita, de como vamos encontrar um caminho para que eu possa, 
também, continuar nessa luta que venho encetando, cada vez maior 
e mais acentuada, em favor da igualdade dos direitos da mulher. 

A SRA. MARIA MALTA CAMPOS- A respeito dessa objeção, que 
acho muito procedente, tendo em vista as dificuldades existentes num 
país como o nosso, gostaria de lembrar, aqui, declarações que foram 
feitas, recentemente, por técnicos do Ministério da Previdência Social. 

Examinando os custos com que o Ministério arca, quanto a inter-
namento, o que é preciso ser feito, anualmente, de milhares de crian-
ças desnutridas e comparando esse custo com o custo alternativo, que 
seria o da instalação de creches em número suficiente, com cuidados 
adequados a essas crianças, esses técnicos concluíram que seria mais 
barato, inclusive em termos econômicos, sem falar nos custos sociais, 
seria mais barato dar a essas crianças condições que prevenissem a 
ocorrência de fatos, como os que ocorrem no Brasil, atualmente, do 
que ter de negar, a posteriori, os efeitos danosos e irreversíveis para 
crianças, da desnutrição e da falta de cuidados adequados. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Com a palavra o Senador 
Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Dra. Carmem, na Escola Superior 
de Guerra, quando um conferencista termina a sua palestra e passa 
para o debate, o primeiro debatedor é obrigado a elogiar o conferen-
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cista, qualquer que tenha sido o êxito da conferência. Aqui não é as-
sim, de maneira que a Sra. pode ficar tranqüila que os nossos elogios, 
sendo do primeiro, do segundo ou do terceiro debatedor, são elogios 
muito sinceros. 

Tenho a impressão de que a abertura dos trabalhos, com a sua 
palestra que vai se seguir das outras exposições, pode proporcionar ao 
Congresso uma oportunidade excelente de passar da análise para as 
proposições concretas, em relação à reforma de legislação. Por isso, 
reservando-me para ao debate maior, que seria no final - pois com 
certeza, num aspecto particular de ensino me será feita uma refe-
rência especial - no desejo que terei de debater, eu gostaria, entre-
tanto de chamar a atenção para um ponto, e já receoso de a Sra. es-
tar fazendo o meu perfil psicológico. É que acho que um pouco do que 
está demonstrando nos gráficos é residual, e provém de um retardo, de 
uma tardança com que a mulher tem conquistado esses direitos. 

De maneira que, assim como se analisa uma pirâmide educacio-
nal e se tem que prestar atenção se ela é dinâmica ou estática, e se 
faz uma comparação com uma turma que inicia um curso e vai até ao 
final ou se, ao contrário, faço um flash daqueles que estão terminando 
ao mesmo tempo que os outros estão iniciando, eu tenho duas con-
dições inteiramente heterogêneas para analisar. Quando a Sra. mos-
trou, por exemplo, a proporção desfavorável das mulheres nos escalões 
mais altos da hierarquia salarial, isso sugeriu a mim, como uma dú-
vida que lhe transmito, se isso não seria uma conseqüência dessa 
tardança a que me referi. Quando eu me matriculei na Escola de 
Engenharia, no Pará, foi uma surpresa enorme que uma colega nossa 
desejasse ser engenheira, porque se admitia naquela época- e já vai 
bem recuada, felizmente - que é incompatível com a beleza da mu-
lher que se estudasse matemática, havia até esse tipo de presunção 
tola. Mais tarde, fui paraninfo de várias turmas, e verifiquei até um 
caso em que fui paraninfo em caso de Geodésia, e constatei até que 
o avanço das mulheres estava entrando por campos inesperados, como, 
por exemplo, o de leYantamento topográfico, assim como de Geodésia, 
que exigem um trabalho de campo demorado, de campanhas de 3, 4 ou 
5 meses, e normalmente feitas, no Brasil, em carroças coloniais, e 
assim por diante. No entanto, eu estava ali paraninfando, também, 
uma concluinte de curso de Geodésia. 

Então, quando aparece aquele quadro, sobretudo - se pudésse-
mos revê-lo - no campo do ensino superior da USP, que aparece 
desde o auxiliar de ensino até o titular que substitui, o antigo cate-
drático, verifica-se exatamente que a proporção é mínima nos maio-
res ~calões e maior nos escalões auxiliares. É uma sugestão, uma 
lembrança, que eu faria: não seria isso uma conseqüência de que 
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somente agora as mulheres participam, cada vez com maior número, 
do alunado de grau superior? 

Quando eu cheguei ao Ministério elas eram 1/3; felizmente quan-
do eu saí elas já eram mais da metade daquelas que faziam 0 vesti-
bular a cada ano. E, ainda - e digo isso acima do bem e do mal, não 
estou me engajando na discussão - elas mostravam, cada vez mais 
melhores resultados intelectuais do que os homens, seus concorrente~ 
nos vestibulares, inclusive, embora o vestibular seja um curso de 
amestramento e não de adestramento, há vários casos a discutir. 
Então, a primeira observação seria esta, por exemplo, que se fala na 
discriminação racial subjacente, na sociedade brasileira. Mas, 0 preto, 
também, chegou tardiamente ao processo. Desse modo, em grande 
parte, talvez, a pequena proporção com que ele está nesta área 
seja uma conseqüência disso. 

Seria a primeira observação a lhe fazer. A segunda, talvez, uma 
tentativa de defesa de uma área em que já servi, e que talvez os 3 
anos mais fascinantes da minha vida eu os tenha passado lá, que foi 
na PETROBRAS. E a Sra. não poupou a PETROBRAS, porque ela 
fez uma discriminação no campo da Geologia. 

Eu queria lhe dizer que fui superintendente da área de maior 
pesquisa do mundo, na época, que era a área amazônica. E havia 3 
tipos de Geologia: a Geologia de superfície, a Geologia de poço e a 
Geologia de gabinete, Ora, peço apenas que se pense nisto, para a 
PETROBRAS: a Geologia de superfície exige campanha no mato. Eu 
achava que vinha de uma profissão que exigia um sacrifício enorme, 
que era a profissão militar, mas quando ouvi os geólogos de superfície 
eu tirei o meu chapéu; eles entravam para o mato, eram tipos que, no 
conjunto, com trabalhadores braçais, etc., representavam umas 40 
pessoas, e nós só tínhamos notícias quando eles voltavam. Então, 
faziam todo o Rio Juruá, por exemplo, subiam o Rio Juruá, iam até 
às suas nascentes e desciam, às vezes, por outro vale. Aquilo significava 
4 ou 5 meses de qualquer apoio logístico nosso, nós ficávamos com 
o barco à espera de que eles chegassem no local predeterminado. 
Vi geólogo comer - e uma vez espantei-me com um deles, que comia 
tanto no almoço que pensei que estava diante da própria reencarna-
cão do Pantagruel - e ele me disse: eu como assim porque o geólogo 
é como o camelo, ele não sabe quando vai fazer a segunda alimenta-
ção; então, tenho que me forrar, na primeira, do que puder, o que é 
um pouco ilusório. 

Pergunto, então: se as mulheres entrassem para a PETROBRAS, 
como geólogas, seriam também justo discriminar e elas só pudessem 
ter geologia de gabinete? 

Geologia de poço, também, seria penosa, difícil, porque as equipes 
de modo geral hoje são constituídas somente de homens. Seria meio 
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difícil imaginar mulher, até por uma questão biológica, sendo plata-
formista, trabalhando numa plataforma com tubos pesados, com 
trabalho braçal muito duro. Pode haver algumas, mas acho que a 
maioria não se daria bem nesse tipo de serviço. 

Então o acompanhamento permanente de geologia de poço já seria 
mais favorável, mas a geologia de superfície seria mais difícil; talvez 
a companhia tenha tido esse tipo de reação pela dificuldade que ela 
teria de harmonizar o trabalho, sobretudo no campo. E a imagem 
final seria os flibusteiros, que nunca levaram nas suas equipagens de 
assalto a outros navios mulheres, porque uma que chegasse lá seria 
disputada pelos 50 presentes. 

Então, esse é um problema sério, que pediria que se levasse em 
conta, porque feriu um pouco, no meu recôndito, o amor pela 
PETROBRAS. 

A SRA. CARMEM BARROSO - Obrigada, Senador. 

Quanto ao aspecto da discriminação na pirâmide, acredito que 
as suas ponderações expliquem parte da realidade, mas não inteira-
mente, porque analisando-se com bastante detalhe esse problema 
verificamos, por exemplo, que na Faculdade de Filosofia da USP, 
que há muito tempo já tem uma proporção feminina bastante grande, 
a pirâmide se repete da mesma forma. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Esse é um dado importante. 

A SRA. CARMEM BARROSO - E um outro dado que eu me per-
mitiria, já adiantar-me à exposição da Guiomar, sobre a Mulher no 
Ensino Superior, há uma tendência bastante alarmante que apesar 
do crescimento inaudito, da porcentagem de mulheres no ensino su-
perior, elas estão cada vez mais se concentrando nas áreas tradicio-
nalmente femininas, quais sejam a de preparação para o magistério 
secundário. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não haveria, também, um fato 
perturbador, um drop out ao longo do tempo? As mulheres abando-
nando as profissões para se dedicar, ao final, ao próprio lar, ao es-
poso? 

A SRA. CARMEM BARROSO - No nível superior parece que esse 
drop out é bem pequeno. Nós comparamos dados, assim, do tipo de 
porcentagens de mulheres que fizeram Medicina, no Censo. Então, 
são 10%; porcentagem de mulheres que exercem a Medicina, são 10% 
também; a diferença é mínima. Então, quando a profissão é gratifi-
cante, e quando há boas condições de exercício do trabalho ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- No campo da Medicina já não é. 
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A SRA. CARMEM BARROSO - Ainda em relação às demais, 
talvez seja. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - O Presidente é médico e gine-
cologista. 

A SRA. CARMEM BARROSO - Mas, a tendência drop out é bem 
menor. 

Quanto à PETROBRAS, acredito firmemente que isso deve ser 
uma decisão das próprias geólogas, se querem ou não enfrentar essas 
duras condições de trabalho, se querem ou não ser disputadas por 40 
colegas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não acredita que o problema 
seja bilateral, ou multinacional? 

A SRA. CARMEM BARROSO - Acho que é, mas acho que também 
muitos dos geólogos não gostariam de deixar de ser geólogos de gabi-
nete, acho que o problema é igual, tanto para os geólogos como para 
as geólogas. Não posso concordar com V. Ex.a 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Agradeço. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Pelo visto não se pode 
dizer nem vive Ia diference. 

Indago se algum outro Congressista quer fazer outra inquirição 
à Dra. Carmem, pois a Deputada Lygia Lessa Bastos falará ao final 
dos debates. (Pausa.) 

A SRA. MARIA MALTA CAMPOS- Nesta parte da exposição, eu 
me proponho a examinar o aspecto da dupla jornada de trabalho, 
que se refere diretamente aos cuidados com os filhos pequenos. Não 
vou examinar o problema do trabalho doméstico, porque acredito que 
seja muito complexo e, talvez, esteja ainda muito longe das nossas 
possibilidades. 

O problema das creches - acredito que seja urgente e deve ser 
enfrentado imediatamente. 

A dupla jornada de trabalho pode ser caracterizada como tendo 
dois aspectos, que seriam o trabalho dentro de casa, que se referiria 
ao trabalho de uma parte, doméstico, de cozinha, roupa, de manu-
tenção do trabalhador e sua família, e a outra parte, que se refere 
ao cuidado com os filhos pequenos. 

No Brasil a participação das mulheres na força de trabalho tem 
aumentado inclusive pela incorporação de contingentes femininos 
que acumulam essas duas funções: emprego a afazeres domésticos. 
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A PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - indica 
que em São Paulo, por exemplo, a porcentagem das mulheres econo-
micamente ativas que tinham "afazeres domésticos" como atividade 
secundária passou de 26,2% em 72 para 33,9% em 73. 

Por outro lado, as taxas de fertilidade indicam que as mulheres 
continuam a engravidar e dar ~ luz a crianças (1) e, levando-se em 
conta a persistência dos padrões tradicionais familiares, responsa-
bilizar-se quase exclusivamente por elas em seus primeiros anos de 
vida. 

Nesta parte da exposição propomo-nos a examinar o aspecto da 
dupla jornada de trabalho que se refere ao cuidado com os filhos 
menores. Como pode a mulher conciliar essas duas obrigações, sem 
causar prejuízos à criança ou a si própria? 

São poucos os dados existentes no Brasil sobre a maneira pela 
qual é individualmente solucionado o problema da guarda dos filhos 
durante o período de trabalho externo da mulher. Sabemos que va-
riam bastante conforme a classe social da família e as características 
de cada região. Nas classes médias e altas é comum contar-se com 
uma ou mais empregadas domésticas que, na ausência da mãe, se 
incumbem dos cuidados com as crianças. Além disso, um número cada 
vez maior de instituições particulares de ensino pré-escolar está à 
disposição dessas camadas. Em 1974, 48% das vagas na pré-escola bra-
slleira eram fornecidas por estabelecimentos particulares (2). Recen-
temente, até mesmo algumas creches d·e !uxo têm sido instaladas nas 
maiores cidades do País. 

No entanto, não é nas faixas média e alta da população que se 
encontra a maioria das mulheres engajadas na força de trabalho 
brasileira. Aproximadamente 80% delas concentram-se nas classes 
mais baixas da população (3). Grande parte, 1.655.384 mais exata-
mente, são aquelas mesmas empregadas domésticas que garantem a 
disponibilidade das mulheres de classe média (4). Se considerarmos 
que metade da população feminina economicamente ativa está na 
faixa etária mais fértil, de 20 a 39 anos de idad-e (5), a pergunta 
Inicial coloca-se de forma ainda mais insistente: como conseguem 
elas conciliar sua dupla função? 

Existe um estudo da Secretaria do Estado de São Paulo, que 
revela o seguinte: foram pesquisados, nas indústrias da Capital, qui-
nhentos trabalhadores e se verificou que dentre as trabalhadoras 
braçais, 30% deixavam seus filhos pequenos sozinhos, ao irem traba-
lhar. Justamente, essa categoria, aonde se encontra o maior número 
de mulheres com filhos, 82% delas tinham filhos. Pergunto, então: 
frente à psicologia do desenvolvimento, que d-estaca os primeiros anos 
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de vida da criança como sendo essenciais para seu desenvolvimento 
mental, emocional e motor, frente à ciência da nutrição, que diz serem 
esses os anos críticos para o desenvolvimento físico da criança, frente 
aos estudos sobre a marginalidade cultural, que demonstram que 
nesta fase de vida a qualidade da estimulação ambiental e social, de-
termina, em grande parte o futuro sucesso ou fracasso escolar das 
crianças. O que dizer do quase abandono a que muitas mães são obri-
gadas a relegar seus filhos para ganhar a vida? Dois fatos indicam 
que essa necessidade de trabalhar fora é premente: em primeiro lugar, 
como a Carmem já mostrou, no Brasil, uma em cada dez mulheres que 
trabalham, é chefe de família; em segundo lugar, a diminuição de 
salário mínimo, como a Carmem também já mostrou, tem levado mui-
tas famílias a necessitarem de mais de um salário para sua sobrevi-
vência, falo da diminuição do salário real. Assim, na falta de um lugar 
adequado onde possam deixar seus filhos menores, muitas mães são 
obrigadas a apelar para soluções que vão muitas vezes, de parentes ou 
vizinhos, em troca de dinheiro até o recurso extremo de deixá-los so-
zinhos. Elas, também, deixam com os irmãos um pouco maiores, se-
gundo uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, deixam com as crianças 
maiores, que são crianças de oito anos de idade. 

Gomo já foi lembrado aqui, na Comissão Parlamentar de Inqué-
rito sobre o menor, esse é um dos fatores que contribuem para o 
aumento dos menores abandonados e delinqüentes, no Brasil, esse 
abandono inicial. Nós acreditamos, face os estudos que já mencionei, 
que mostram os efeitos positivos das creches e instituições pré-es-
colares, principalmente, para crianças de faixas mais baixas, de clas-
ses mais baixas da população, nós acreditamos que uma boa creche, 
além de facilitar a integração das mulheres na força de trabalho, é 
um lugar onde as crianças pod·em encontrar uma alimentação melhor, 
atendimento de saúde mais eficiente. estimu~ação social e ambiental 
mais rica. Se alguém se interessar, eu tenho uma referência mais rica, 
aqui. 

Por outro lado, se considerarmos que o processo de integração 
da mão-de-obra feminina, ao sistema produtivo, tem se verificado -
e provavelmente isso terá continuidade - simultaneamente, com o 
processo de urbanização que desmembra as famílias existentes nos 
núcleos isolados, a neces.sidade de uma solução adequada para esse 
problema toma-se cada vez mais necessária e urgente. Outros países 
já têm se preocupado em fornecer à mulher uma infra-estrutura de 
apoio que inclui, além das creches, cozinhas coletivas, centros de con-
valescença para crianças doentes etc. Uma publicação interessante a 
esse respeito da Organização e Cooperação para o Desenvolvimento 
Econômico, que congrega aos países capitalistas avançados do ocidente, 
fazendo um balanço cuidadoso da situação das mães que trabalham 
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em dez desses países, constatou que existe muita carência, mesmo 
nestes países. Nem todos podem ostentar as estatísticas da Suécia, 
onde existem 95 vagas nas instituições escolares, para cada 100 crian-
ças filhas de mães que trabalham. Desse estudo, conclui-se que a 
guarda das crianças deve fazer parte das responsabilidades da so-
ciedade, como a educação de todas as crianças. Devem estar à dis-
posição de todas as famílias, inclusive, no caso dessas recomenda-
ções, devem estar à disposição das mães que não trabalham fora. Se-
gundo eles, deveria haver essa possibilidade de opção também para 
as mães que não trabalham. Essas recomendações são semelhantes 
àquelas que a Carmem já mencionou, feitas pela ONU: 

"Constitui responsabilidade do E3tado, criar as necessárias 
facilidades para que as mulheres possam se integrar na socie-
dade, enquanto suas crianças recebem cuidado3 adequados." 

Como o Brasil tem enfrentado esse problema? A preocupação 
vem c'e longe, já no início do século, em S:io Paulo, alguns industriais 
preocupavam-se em instalar creches para os filhos de seus operários. 
Em 1943, a legislação trabalhista, instalada, então, dizia: 

"É obrigação das empresas onde trabalham 30 mulheres, 
ou mais, com idade superior a dezesseis anos, a manutenção de 
local apropriado onde seja permitido às empregadas, guardar 
sob vigilância e assistência, os seus filhos no período de ama-
mentação." 

E o § 2.0 determina que essa exigência poderia ser suprida por 
meio de creches distritais, com as quais as empresas fariam convê-
nios. Assim, a lei define como obrigação das empresas, o atendimento 
das crianças, somente no período de amamentação. A multa prevista, 
atua:mente é de 1/5 do valor de referência, a dois valores de refe-
rência, que são menores que o salário mínimo. Em São Paulo, ultima-
mente, esse valor é de seiscentos e trinta e oito cruzeiros e trinta 
centavos, dividido por cinco, portanto. 

É preciso considerar, que mesmo nos casos onde essa ex1gencia 
é cumprida, nem semp.re as mães têm condições de transportar com 
segurança recém-nascidos por longas distâncias em vagões ou ônibus 
superlotados, fato que se agrava ainda mais no caso das empresas 
que mantêm convênios com creches distantes dos locais de trabalho. 
Quanto ao atendimento das crianças além do período de amamen-
tação, a lei não determina nenhuma obrigatoriedade, somente for-
nece um estímulo através de um diploma de benemerência, que seria 
dado aos empregadores que facilitassem a instalação de creches. A 
Professora e Advogada Marli Cardone, já citada pela Carmem, depois 
de examinar todos os preceitos leais a respeito de creches, conclui que 
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o Direito brasileiro não oferece à trabalhadora mãe, a garantia de 
poder desempenhar a contento suas funções. Quanto ao cumprimento 
ou não dessa obrigatoriedade legal, os dados são muito poucos. Os 
dados que consegui, vou citar aqui para se ter uma idéia de como essa 
exigência mínima não é cumprida. "Seis meses" após a promulgação 
da Portaria n.0 1, de 15 de janeiro de 1969, que regulamenta a insta-
lação dessas creches pelas empresas, a imprensa levantava não mais 
de 200 creches em todo o Brasil. Dados colhidos pela Secretaria do 
Trabalho e Ação Social do Rio Grande do Sul, em 1975, revelam que 
73% das empresas do Estado com mais de 30 mulheres empregadas, 
não estavam cumprindo a exigência legal. Uma funcionária da De-
legacia Regional do Trabalho do Estado de Sio Paulo, responsável 
por essa fiscalização, me declarou que a Delegacia não dispõe de 
nenhuma informação sobre o número de empresas no Estado que 
mantém creches ou convênios. Segundo .suas palavras, na Delegacia, 
só há dados relativos aos convênios enviados pelas empresas. Só. A 
exigência legal que determina que as creches com as quais as em-
presas mantêm convênios devem estar próximas aos locais de tra-
balho, também, não é cumprida. Recentemente, a imprensa noti-
ciava, no caso, uma fábrica de tintas em Guarulhos, em São Paulo, 
que mantém vagas numa creche dez quilômetros do local de traba-
lho. Mesmo assim, respondendo a uma pesquisa feita pela Professora 
Marli Cardone, em empresas paulistas já citadas, o segundo principal 
motivo mencionado pelos chefes de pessoal, como sendo a causa da 
dispensa sumária de empregadas no caso de casamento ou gravidez, 
era a necessidade de evitar a instalação de creches. No entanto, mes-
mo que fosse possível assegurar o cumprimento da lei pelas empresas, 
o problema não estaria resolvido. Não só grande parte das mulheres 
que trabalham estariam excluídas desse benefício, como é o caso das 
empregadas domésticas, das trabalhadoras autônomas e das trabalha-
doras rurais, como, também, a maioria das crianças de O a 6 anos 
de idade, também, estariam, já que a exigência legal mal cobre o 
primeiro ano de vida de cada uma. Além disso, o número de leitos 
exigidos, pela lei, é de um para cada grupo de trinta mulheres em-
pregadas, entre dezesseis e quarenta anos de idade. O estudo da 
Secretaria de Trabalho do Rio Grande do Sul, já mencionado, calcula 
que, baseando-se nos dados de fertilidade daquele Estado, que são 
mais baixos que no resto do Brasil, que a proporção exigida deveria 
ser no mínimo, de três leitos para cada grupo de trinta mulheres, não 
apenas de um. Assim mesmo, além dos limites da obrigatoriedade 
legal, muitas instituições privadas de assistência têm atuado nessa 
área colocando à disposição da comunidade l.:'m número limitado de 
vagas em creches, algumas delas têm, inclusive, apoio financeiro e 
técnico de instituições governamentais, como é o caso da ex-Secreta-
ria de Bem-Estar do Município de São Paulo. No entanto, obter dados 
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precisos sobre o número de vagas, capacidades e condições de fun-
cionamento dessas creches, é tarefa quase impossível. Muitas vezes, a 
mesma instituição, recebendo subvenções de organismos, consta de 
vários cadastros. 

Nas estatísticas oficiais, a instituição creche é considerada en-
globada em outras, tais como: escolas pré-primárias - que funcio-
nam, às vezes em regime de duas ou três horas diárias, asilos, abrigos 
de menores delinqüentes, internatos para excepcionais, tudo isso 
englobado num item só. No Anuário Estatístico do Brasil, por exem-
plo, as creches aparecem dentro do item Instituições Hospitalares e 
Pára-Hospitalares. Os dados que conseguimos são poucos e exparsos. 
Eles estão resumidos no gráfico nove, que vou tentar explicar. É o 
seguinte: os dados são a respeito do Município do Rio de J"aneiro, 
do Estado de São Paulo, do Estado da Bahia e do Estado do Rio 
Grande do Sul. (Procede-se a leitura do gráfico de n.0 9.) 

Este número de vagas foi considerado a partir de dados oficiais 
existentes, portanto, são números que se referem a vagas existentes 
em creches reconhecidas oficialmente, não estão incluídas aí vagas em 
creches clandestinas, porque não existem dados a respeito e nós co-
nhecemos as condições nas quais elas funcionam. Existe uma tabela 
que acompanha esse gráfico, aonde os números estão mais discrimi-
nados. Só para se ter uma idéia, a percentagem de vagas em relação 
àquele total de crianças mais reduzidas, isto é, o total de crianças 
filhas de mães que trabalham com instrução alimentar ou sem ins-
trução, o total de vagas corresponde, no caso de Município do Rio de 
Janeiro, a 3,83%. No caso do Estado de São Paulo, a 1,71%; no caso 
do Estado da Bahia, 0,64%; e no caso do Rio Grande do Sul, 0,32%. 
Portanto, a neio ser o Município do Rio de Janeiro, que aparece aí 
como o mai3 privilegiado, nos seus 3% de atendimento, o resto se 
encontra em torno de 1%. 

Esses cálculos revelam a enorme carência de creches no Pais; n.o 
entanto, a própria dificuldade de se encontrar esses dados, revela 
outro fato importante, a falta de uma ação coordenada do Governo, 
frente a essa carência: Quem é responsável pela creche no Brasil? A 
lista é longa, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério 
da Previdência Social, Secretarias Estaduais e Municipais do Traba-
lho, Bem-Estar Social, Legião Brasileira de Assistência, Serviço So-
cial da Indú3tria, Serviço Social do Comércio, entidades sindicais, 
Fundações Nacionais e Estaduais para o Bem-Estar do Menor, além de 
inúmeras outras. Portanto, tendo em vista essa diversidade e essa 
falta de coordenação que existe entre essas entidades, nós achamos 
que o primeiro ponto para que seja enfrentado esse problema, seja a 
definição de uma política global em relação a esse problema e 
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nós vamos entrar, mais em detalhe, nas recomendações finais que 
serão feitas após todas as apresentações. 

Agora, a nossa colega de trabalho, Guiomar Lemos de Melo, vai 
examinar o que ocorre no sistema educacional brasileiro, porque afi-
nal, a creche, quando existe, é apenas um início da educação formal 
das novas gerações. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Apesar dessa CP! ter 
apenas a pretensão de começar a acabar com as discriminações se-
xuais, nós não pretendemos abrir mão do nosso princípio de Iadies 
first e por isso essa presidência vai aceitar a ponderação da Dr.a Fúl-
via Rosemberg que nos dizia das dificuldades de os temas serem deba-
tidos logo após serem expostos, porque está havendo uma colisão de 
assuntos. A nossa imprevidência de parlamentares, de falarmos de-
mais, está nos fazendo incendiar áreas outras. Então, peço - dando 
uma satisfação ao nobre Senador Jarbas Passarinho - que acatemos 
essa ponderação da Dr.a Fúlvia, para que as expDsiçõcs sejam feitas 
resumidamente, todas, e depois nós entraremos num debate geral. 
Então, vamos ouvir a próxima conferencista, que é Guiomar Lemos 
de Melo. 

A SRA. GUIOMAR LEMOS DE MELO - Bom, vou tentar ser 
breve, embora o problema da educação formal seja bastante amplo, e 
intrincado, vou me limitar à educação no sentido mais amplo, por-
que os valores culturais afetam muito a· formação educacional siste-
mática da mulher. Gostaria de tentar um perfil quantitativo e qua-
litativo da mulher sob os diferentes graus de ensino, de uma maneira 
bem resumida. É muito debatido e já se refletiu muito a respeito dos 
entraves econômicos que impedem que a educação seja, realmente, 
direito de todos. Portanto, isso para nós é um dado de início, apenas, 
ao qual nós acrescentaríamos que, sempre que se analisa a atuação 
da mulher no sistema formal, há indicações que com ela, funcionam 
duplamente, às dificuldades, aos entraves de ordem econômica so-
mam-se os entraves de ordem cultural, entraves relativos a valores 
esteriótipos. De modo que a carreira da mulher, além de enfrentar 
obstáculos econômicos, enfrenta também obstáculos de ordem mais 
ampla. 

Se a gente examina, por exemplo, de acordo com o último censo, 
a porcentagem de pessoas analfabetas, de um modo geral, na popula-
ção como um todo, há mais mulheres do que homens analfabetos, 
parecendo indicar, então, que a população, que na época do censo 
poderia ser considerada população adulta, para a mulher o acesso à 
escola havia sido, então, mais difícil do que para o homem. 

A tendência entretanto se inverteu e examinando faixas etá-
rias mais jovens do censo, de 5 a 19 anos, verifica-se que a percenta-

557 



gem de mulheres alfabetizadas acaba sendo ligeiramente superior 
que a percentagem de homens. Então, a grande diferença pesa mes-
mo, ou pesava em 1970, sobre a população de 24 anos ou mais. 

E havendo uma tendência muito grande para a diferença ficar 
bastante aguda em populações, por exemplo, na faixa etária acima 
de 45 a 50 anos, onde a maioria mesmo era de homens alfabetizados. 

Então, acho que é preciso reconhecer que a mulher está cada 
vez mais indo à escola. Quer dizer, a presença da mulher nos ban-
cos escolares é hoje uma realidade inegável. 

Porém, se nós fugirmos do aspecto quantitativo e tentarmos ser 
um pouco mais críticos em relação aos dados, alguns fatos gerais 
aparecem. 

Em primeiro lugar, a trajetória da população feminina pelo sis-
tema formal de ensino não é idêntica à da população masculina, o 
que resulta numa participação seletiva e desigualmente distribuída, 
tanto pelos diferentes graus, como pelos diferentes ramos do ensino. 

Então, voltando novamente aos dados do censo e examinando 
entre as pessoas de 10 anos ou mais o nível de instrução, entre as que 
possuíam curso primário completo, havia um equilíbrio de sexos. Mas, 
considerando as que possuíam o curso ginasial completo, os homens 
predominavam sobre as mulheres. E entre os que possuíam o curso 
colegial completo, o número de mulheres era um pouco superior ao 
de homens, havendo, de novo, uma inversão entre aqueles que pos-
suíam o grau universitário completo. 

Apenas para se ter uma idéia do total de pessoas com grau uni-
versitário, as mulheres não chegavam em 1970 a constituir 26%. 

Estes dados parecem evidenciar que a educação sistemática vem 
preparando as mulheres para assumirem, preponderantemente, os 
postos médios da hierarquia ocupacional, ao passo que as suas chan-
ces de chegarem aos postos mais valorizados, para os quais é necessá-
rio o diploma de curso superior, são consideravelmente reduzidas. 

A mesma tendência se observa - até aqui falamos de pessoas 
fora do sistema formal de ensino, ou parte fora ou parte dentro -
se considerarmos o padrão de matrícula. 

Há um gráfico, publicado pelo Serviço de Estatística do Ministé-
rio da Educação, relativo aos anos de 1971 a 1973, que evidencia o 
mesmo padrão. 

Ali nós temos matrículas, em primeiro lugar, lá no topo, no pré-
primário, onde se verifica, então, um equilíbrio bastante razoável en-
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tre matrículas de meninos e meninas; matrículas no primeiro grau 
com uma ligeira preponderância de meninos, o que se explica porque 
na faixa etária de 1.0 grau a população em geral tem um pouco mais 
de meninos do que de meninas; no segundo grau, uma preponderân-
cia bem grande das mulheres; e uma total inversão quando se con-
sidera o curso superior. 

Quer dizer, tanto pelos dados do censo como pelos dados de ma-
trícula, a tendência parece ser a mesma: de que as mulheres pare-
cem terminar, de certo modo, a sua carreira ocupacional a um nível 
de segundo grau. 

Então, aos mecanismos de seleção sócio-econômica parecem se 
acentuar, no caso da mulher, os mecanismos de ordem cultural. 

Senão, vejamos: o grande momento de seleção do homem tende 
a ser a passagem do primeiro para o segundo grau, mas entre aque-
les que conseguirem chegar ao ponto de se candidatarem à universi-
dade, as mulheres terão uma desistência bastante acentuada, o que 
reserva, então, a elas, uma inferioridade numérica bastante grande 
no sistema de ensino superior. 

Esses obstáculos, então, além dos de ordem econômica, prova-
velmente serão as baixas aspirações femininas ou as pressões con-
trárias da cultura, vinculadas pela família, os grupos de referência 
e outras fontes. 

Acrescente-se, ainda, que quando a família dispõe de recursos 
limitados, prefere investi-los no homem, cujo papel profissional é 
visto como de importância decisiva, ao passo que para a mulher a 
ocupação remunerada tradicional existe mais como um seguro con-
tra um mal pior, que seria o de não fazer um bom casamento. 

A influência conjunta, então, de tais fatores, provavelmente res-
ponderia pelo fato da jovem não querer - entre aspas - ou não se 
empenhar o suficiente para prosseguir os seus estudos, no caso das 
jovens que terminam o segundo grau. 

Então, seu destino ocupacional se define pelo casamento ou por 
ocupações de nível intermediário, algumas delas pelo magistério pri-
mário, cujo mercado de trabalho é mal distribuído e nem sempre 
fácil de ingressar. 

É mister ressaltar o desperdício de recursos humanos que este 
fenômeno acarreta e que parece que a escola não tem sido fonte de 
motivação suficientemente poderosa para neutralizar ou diminuir os 
efeitos dos padrões da cultura. 
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Nós acreditamos que um processo de orientação profissional con-
duzido de modo a dar um incentivo bastante poderoso para que as 
jovens alimentem aspirações ambiciosas, e este mesmo processo ques-
tionasse estes valores da cultura, que já não são socialmente indis-
cutíveis, já são valores que estão em discussão no sentido mais amplo, 
colocaria a escola em condição, senão de modificar, pelo menos de 
não reforçar ou de não corroborar estes padrões culturais. 

Com estas considerações gerais em mente, seria interessante ver 
pelos diferentes graus de ensino como é que as coisas ocorrem. 

Quando a gente considera o ensino de primeiro grau, parece que, 
quantitativamente, não existe discriminação em relação a meninos e 
meninas. 

Seria até descabido imaginar que, pela natureza geral e de for-
mação básica deste ensino, houvesse uma diferença de representação 
numérica entre os sexos neste grau. Mas existem, do ponto de vista 
qualitativo, algumas coisas que seria interessante considerar: 

Em primeiro lugar, os textos didáticos que se usam nas escolas 
são povoados de modelos masculinos e femininos totalmente este-
reotipados. 

Este assunto nós consideramos tão importante que a Fúlvia vai 
abordá-lo de maneira mais detalhada na sua exposição. 

A segunda coisa se refere ao problema do currículo. Antes da 
Lei n.0 5.692, as quatro últimas séries do ensino de primeiro grau 
eram organizadas separadamente sob a denominação de ginásio e 
este era, em princípio, de caráter geral. 

Entretanto, na prática, apenas o ginásio secundário realmente 
s.eguia uma orientação generalista e coexistia com ele toda a rede do 
antigo ensino profissional, além do ensino profissional pára-regular 
do SENAI, do SESI e de outras instituições semelhantes. 

Naquele antigo ensino profissional havia uma clara dicotomia 
entre cursos femininos e masculinos, inclusive com unidades separa-
das por sexo. E a divisão dos currículos, na mesma unidade, também 
correspondia a uma estratificação sexual; então tínhamos Artes In-
dustriais e Aprendizagem Industrial para os meninos e Educação 
Doméstica, Corte e Costura e Cabeleireiros para as meninas. 

Ora, acho que nem é preciso mencionar o quanto esta estereotipia 
eliminava do universo de escolha das meninas uma série de profis-
sões estratégicas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, 
que, então, já era uma realidade. 
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A Lei n.0 5.692 introduziu um principio sadio de organizar sob 
um mesmo currículo tanto a orientação geral como a orientação es-
pecífica. 

Entretanto, a gente sabe que as práticas educativas mudam mui-
to mais lentamente do que as leis. E o que parece estar ocorrendo -
nós não temos infelizmente estudos ou levantamentos objetivos sobre 
isto, apenas observação - é que as antigas disciplinas do ensino pro-
fissional foram incorporadas ao currículo geral e com uma denomi-
nação geral de sondagem de aptidões. 

Mas os riscos de que os vícios da antiga estrutura estejam sendo 
incorporados na nova são muito grandes e em muitas escolas meni-
no;; e meninas ainda são separados para a chamada sondagem de 
aptidão. 

Ora, é descabível e sem fundamento o pressuposto de que nesta 
faixa etária as diferenças de sexo sejam realmente indicativas de 
uma futura decisão profissional. Muito provavelmente elas serão fru-
tos de uma influência precoce e, portanto, perigosa, de imagens e 
modelos sexuais estereotipados. 

Sempre que se tenta colocar as diferenças de interesse manifes-
tos, parece que as meninas preferem mesmo certas áreas e os meni-
nos preferem outras. E a escola, numa tentativa de obedecer interes-
ses individuais não os questiona; e não os questionando, corrobora 
determinados padrões. 

A influência destes estereótipos sobre a escola é evidente que não 
vai poder ser anulada através apenas de medidas formais ou legais, 
mas ela envolve uma ampla reflexão de todos que estão direta ou in-
diretamente interessados nas decisões educacionais. 

Informações e recomendações específicas que chamem a atenção 
para o processo de sondagem de aptidões preconizado pela lei, pode-
riam ajudar a promover esta reflexão. 

Estas recomendações, ao nosso ver, precisariam enfatizar a ne-
cessidade de oferecer, tanto aos meninos como às meninas, oportuni-
dade de desenvolverem suas aptidões de acordo com os seus interes-
ses, mas, principalmente, ressaltariam que é preciso questionar es-
tes interesses, sempre que eles se apresentem precocemente cristali-
zados segundo o sexo. 

Neste sentido, cremos ser muito útil sugerir uma total e com-
pleta equalização de experiências curriculares para meninos e meni-
nas a nível de primeiro grau. 
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Ainda um terceiro ponto qualitativo e ainda mais difícil de ser 
avaliado no ensino de primeiro grau, que a gente gostaria de mencio-
nar rapidamente, é o problema da interação professor-aluno, adulto-
criança, que ocorre no dia-a-dia da escola e que é muito impregnada 
de valores sobre o que é bom, sobre o que é adequado, sobre o que é 
certo para meninos e para meninas. 

Existem estudos feitos no exterior a este respeito, mostrando 
que as meninas são mais passivas, mais obedientes e mais preferidas. 
Elas se adaptam melhor à escola, têm menos problemas de comporta-
mento, menos rebeldia, digamos assim. 

Mas é interessante notar que estes estudos apontam o seguinte 
fato: os professores, de modo geral, tendem a preferir alunos passi-
vos e obedientes, que são características ditas como femininas, mas 
quando um menino ou uma menina são rebeldes, a complacência 
com o menino é maior. Quer dizer, é mais aceita a rebeldia no meni-
no do que na menina. E o professor, o adulto, reforça, na escola, estes 
traços de submissão e de adaptação que a menina parece manifestar 
espontaneamente, mas que na realidade já são moldados praticamen-
te no seio da família e vêm de muito longa data, talvez até do mo-
mento em que a mãe colocou o sapatinho cor-de-rosa no quarto da 
maternidade. 

Apenas não gostaríamos de que estas considerações adquirissem 
um tom incriminatório contra os professores, eles já são muitas vezes 
responsabilizados por problemas que transcendem a área de decisão. 

Seria muito importante mostrar que nós e eles fazemos parte de 
uma cultura e levá-los a refletir mais a respeito disto. 

Considerando agora o ensino de segundo grau, a problemática 
do ensino de segundo grau é extremamente complexa. Vamos tentar, 
mais, mostrar como é a adaptação feminina neste ensino em termos 
de tendências muito gerais. É complexa, porque este ensino vem so-
frendo uma crise de identidade no sistema educacional brasileiro, os-
cilando entre os objet~vos propedêuticos profissionalizantes, e porque, 
embora o espírito da lei insista que ele deve ser único com ênfases 
profissionalizantes nas séries finais, sabemos que ainda na prática 
existe uma estratificação econômica do ensino de segundo grau e 
que os currículos mais propedêuticos ou mais adequados para a pre-
paração à universidade continuam sendo mais acessíveis àqueles 
que têm maiores posses. 

E a quantidade de obras e pareceres que têm sido publicados r. 
este respeito reflete o caráter intrincado do problema. Mas este cará-
ter dualista do segundo grau e o problema de que a estratificação eco-
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nômica ainda é um fator mufto importante neste ensíno, quando 
considerada a situação da mulher, ainda é mais reforçada, na medi-
da em que a mulher predomina ainda nos cursos profissionais, espe-
cificamente no Curso Normal. 

Então, temos dois tipos de estratificação: uma estratificação eco-
nômica e uma estratificação sexual, digamos assim, intrincadamente 
atuando no ensino de segundo grau. 

Só para ter uma idéia de como a distribuição é seletiva por sexo, 
seria interessante citar alguns dados. Perdoem a citação de dados, 
mas acho que eles falam por si mesmos. 

Considerando os anos de 1955 a 1970 as moças constituíam, em 
média, somente um terço dos concluintes em ensino colegial secun-
dário, que é aquele caminho natural para a universidade, mas elas 
eram noventa por cento das concluintes do Curso Normal. 

Há mais mulheres no Curso Normal do que em todos os outros ra-
mos do ensino secundário no seu conjunto. 

ora, dada a maneira como está organizado o nosso ensino supe-
rior e dada a concorrência dos exames vestibulares, que é cada vez 
maior quanto mais prestigiosa a carreira, no ensino superior, este 
grande contingente de normalista já tem as suas opções muito limita-
elas quando aspi.i"ava, no caso de aspirar, a uma vaga no ensino su-
perior. A condição de igualdade é fictícia neste caso. 

Nestes anos de 1955 a 1970, um entre dez concluintes dos cursos 
industriais era mulher, apenas um décimo dos concluintes dos cursos 
industriais e agríc-olas, profissões técnicas cujo mercado de trabalho é 
mais promissor. E trinta por cento delas no ensino normal, um ensino 
de qualidade bastante discutível entre nós, e dentro do ensino comer-
cial, p-or exem!)lo, elas predominavam no Secretariado e estavam bas-
tante sub-representadas em Administração. 

Aliás, a estratificação se mostra em qualquer ângulo que se ana-
lise. Considerando o Colegial como um todo, as mulheres predominam 
no Curso NormaL No Secundário elas são sub-representadas no Cien-
tífico e super-representadas no Clássico, o que vai explicar uma es-
tratificação no ensino Superior. 

No Comercl.al - como disse - predominam no Secretariado e são 
sub-representadas nos Cursos de Administração, Processamento de Da-
dos, etc. No Agrícola, só nos Cursos de Educação Doméstica-Rural, cem 
por cento delas, em algumas não existe e inclusive existem escolas 
agrícolas que não têm condições de admitirem mulheres, por não te-
rem previsto, por exemplo, dormitórios para meninas etc. 
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Os dados mais recentes que temos são de 1974, que não mostram 
mudança no padrão. Quer dizer, continuam sendo noventa por cento 
dos formados no Curso Normal, as mulheres. 

Portanto, a superioridade numérica da mulher no ensino de se-
gundo grau deve ser relativizada. Ela é um sinal auspicioso, evidente-
mente, mas está longe de significar que a igualdade seja uma igual-
dade de fato. Poucas destas moças terão chances de ingressar no mun-
do da indústria, no mundo da agricultura. Algumas delas terão, como 
alternativa, cargos subalternos na hierarquia das instituições, como é 
o caso das secretárias, das auxiliares de enfermagem, das laborata-
ristas, etc. E, finalmente, para aquelas economicamente privilegiadas, 
excepcionalmentt' dotadas, que conseguiram sobreviver a tantos me-
canismos seletivos e chegar às portas da universidade, algumas car-
reiras serão limitadas. Para constatar isto, basta se examinar como é 
exígua a repre.,entação de mulhere.3 em determinadas carreiras do 
ensino superior, justamente as mais valorizadas e aquelas que condu-
zem para profissões mais prestigiosas, mais bem pagas e de poder de 
decisão social maior. 

Então, gostaríamos de ressaltar muito, que seria extremamente 
importante informar as mulheres de segundo grau, as moças que estão 
concluindo o primeiro grau e ingressando no segundo, de todas as al-
ternativas existentes de formação, profissional ou propedêutica e de 
incentivá-las ::1. escolher áreas não tradicionalmente femininas. 

O incentivo deve ser sistemático e intencional na medida em que 
ele terá que tirm.· tabus, ele terá que derrubar barreiras. Ele terá que 
ser muito mais iltcisivo do que o próprio incentivo que se dá até ao 
rapaz. E, inclusive, incentivando a que elas, se pretenderem ir até à 
universidade, i:~ candidatarem às carreiras de cunho científico, para 
que a estratificação no ensino superior pudesse ser menor. 

Considerando o mesmo padrão, se observa, se nós considerarmos os 
cursos de forma<;ão profissional não-regulares, quer dizer, não do en-
sino de segundo grau do sistema regular, mas de entidades tipo SESI, 
tipo SENAI, tipo SENAC, as poucas mulheres matriculadas, por exem-
plo, nos cursos do SENAI, se concentram em áreas de costura, tecela-
gem, ensino de produtos alimentícios, que são áreas vinculadas à in-
dústria de produc;ão de bens de consumo e estrategicamente de menor 
importância. 

Existe uma publicação do Ministério do Trabalho, que já foi cita-
das várias vezes aqui, e que foi a única que conseguimos obter a res-
peito da formação profissional da mulher no sistema de ensino pára-
regular. Infelizmente, órgãos como o PIPMO e outros, não produzem 
E>Statisticas discriminadas por sexo, então não temos condições de sa-
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ber, apenas temos gráficos das pe~'.soas treinadas, e estas são homens 
de macacão, não existe uma forma de se saber entre as pessoas trei-
nadas quais sã0 as mulheres, como, em que curso e que área. Esta pu-
blicação do Ministério do Trabalho mostra os cursos oferecidos por 
entidades e por sexo, por exemplo, não têm caráter profissional, eles 
se ligam a atividades relacionadas ao ambiente doméstico, possibili-
tando apenas mr> ganho auxiliar que permite equilibrar o orçamento 
da família. EstPs cursos, não capacitando a mulher para uma inte-
gração efetiva no mercado de trabalho, as habilita para uma partici-
pação marginal, que na verdade está lhes oferecendo poucas oportuni-
dades para a promoção do alegado bem-estar de sua clientela, be-
estar esse que, ao nosso ver, seria conseguido com o aumento da renda, 
que é, digamos assim, a principal fonte de bem-estar. 

Então, todos estes dados parecem mostrar que, embora não exista 
um impedimenLo ostensivo da mulher, existem mecanismos sutis, di-
gamos assim, c,ue dificultam, ou não facilitam que ela escolha uma 
área profissional não considerada tradicionalmente feminina, o que 
mostra, de certa modo, que os preconceitos estão assim, ainda, muito 
arraigados. 

A respeito du ensino superior é evidente, como o Senador Jarbas 
Passarinho já chamou a nossa atenção, que a participação da mulher 
tem crescido, inclusive o crescimento geral do ensino superior que se 
deu da década de 1960 para a de 1970 entre nós, em grande parte foi 
devido a um aumento muito grande da participação feminina no 
número de aluno.~ do ensino superior. Para se ter uma idéia de como 
essa participação da mulher cresceu, em 1956, 26% apenas dos alunos 
do ensino superior eram mulheres, ao passo que 15 anos depois, elas 
já representavam 40%. Entretanto, o padrão de classificação, ao con-
trário, em vez de diminuir com o maior ingresso da mulher no en-
sino superior, parece que tendeu a ficar mais e mais claro e a ficar 
mais poderoso, então, quanto mais a mulher entra no ensino supe-
rior, maior a probabilidade de que ela venha a ser professora. 

Temos um gráfico bastante interessante, que procura mostrar a 
participação da mulher no ensino superior, dividindo apenas em duas 
grandes áreas, que são magistério e outras áreas. Em 1956, 34% das 
mulheres do ensino superior estavam em carreiras preparatórias ao 
magistério; em 1971, exatamente no período da grande expansão do 
ensino superior, elas já representavam 50%. Quer dizer, a estrat.Hica-
ção aumentou r.ü invés de diminuir. Inclusive, levando a crer que o 
magistério secundário passa por um processo àe feminilização, talvez 
decorrente da popularização da escola de segundo grau e de uma 
desvalorização da profissão do magistério secundário, numa cultura 
que ainda valoriza o elitismo e o privilégio. É uma profissão que 
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perde o prestígio, isso é um dado não só brasileiro como de muitos 
outros países, é abandonada pelos homens e as mulheres passam a 
ocupar o lugar deixado por eles. 

Além disso, a grande expansão de mulheres na área do magisté-
rio estaria relacionada, também, com a grande expansão dos cursos, 
principalmente de humanidades, preparatórios para o magistério, 
expansão essa ocorrida de maneira muito mais incisiva no ensino 
particular em ürtude de serem cursos baratos. que exigem uma in-
versão de capitJl muito menor. 

Mas, sem se considerar a área do magistério, a estratificação é 
exatamente a mesma, dentro das outras áreas do ensino superior. O 
grande reduto da masculinidade é a engenharia. No período 1956 a 
1971, as mulheres constituíam, em média, 3% dos alunos de enge-
nharia, tendência essa que não se modificou no período, embora em 
algumas outras áreas tivesse havido um aumento significativo da 
participação feminina, significativo mas não suficiente para que elas 
viessem a constituir, por exemplo, um quarto dos alunos de medicina, 
ou um quarto dos alunos de direito ou de economia. Então, ainda es-
tamos longe d-'! falar em igualdade real de condições, mesmo entre 
os que conseguiram chegar no topo da pirâmide. Isso refere-se a até 
o ano de 1971. Temos alguns dados maís recentes, especialmente os 
dados de São Ps.ulo, mostrando um aumento bastante significativo 
na procura da medicina e da odontologia, pelas mulheres. Embora 
c!entro da medicina a estratificação seja muito semelhante. Agora, 
Psicologia está atualmente como um curso praticamente todo femi-
nino, mas dentro da medicina, observa-se mesmo essa estratificação. 
A cirurgia, poc exemplo, tem um número ínfimo de mulheres, en-
Quanto que ela> predominam na pediatria e na ginecologia. 

As mulheres, então, reservam-se as carreiras de magistério, aque-
las de caráter a&sistencial, como o serviço social e de enfermagem, ou 
ainda aquelas que por sua natureza se identificariam com papéis fe-
mininos tradicionais como a higiene e a nutrição, a educação sani-
tária e a educ?.cão doméstica. Além disso, a probabilidade de que a 
mulher esteja realizando um curso superior de caráter verballsta e 
bacharelesco, em escola particular, é maior que a do homem na me-
dida em que ::!la.;c: estão cada vez mais concentradas na área de ma-
gistério e, c::>mo a área que mais se expandiu foi a de humanidades, 
que é a do ensino preponderantemente particular. 

Os mecanismos econômicos que pressionam para baixo os salá-
rios de carreiras procuradas pelas mulheres, como é o caso do magis-
tério, mereceriam um estudo cuidadoso que possibllltasse planejar 
melhor o oferecimento de vagas na universidade e, ao mesmo tempo, 

566 



orientar a escolha profissional da jovem. A questão, todavia, trans-
cende os aspectos econômicos, pois os Estados Unidos e muitos países 
desenvolvidos clrt Europa apresentam distorções semelhantes na dis-
tribuição do sexo pelos diferentes curriculuns universitários e na re-
muneração das carreiras masculinas e femininas. Reforçando e ser-
vindo de justificativa para essas distorções, existe a poderosa ideo-
logia em torno da imagem da mulher. É verdade que essa ideologia 
está sendo posta em questão, e a existência mesmo de uma Comissão 
como esta constitui uma evidência desses fatos. Todavia ela é ainda 
extremamente poderosa para influenciar o comportamento das pes-
soas. Sua modificação é um processo que tomará muitas gerações. 
Cremos que aos nossos jovens e futuros universitários, poderia caber 
nm papel importante, na medida em que eles constituem uma elite 
educada, num País onde o acesso à universidade ainda não é uma 
garantia total para todas as pessoas. 

Temos aqui algumas sugestões que gostaríamos de fazer, mas que 
remeteríamos para as recomendações finais na medida em que elas 
já foram incorporadas nas recomendações finais. Portanto, gostaría-
rr.os de passar imediatamente à própria discussão dessa ideologia e 
à maneira com'J ela interfere em todos os canais de influência social. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra a Dr.a 
Fúlvia Rosemberg. 

A SRA. FúLVIA ROSEMBERG- Vou abordar especificamente o 
problema da educação informal mas, dentro desse vastíssimo campo 
da educação informal, vou focalizar, única e exclusivamente, a atua-
ção dos meios dl• comunicação, com especial destaque aos meios de 
comunicação de massa. 

Nas sociedades atuais, os meios de comunicação de massa torna-
ram-se poderosos agentes educacionais, canalizando e ordenando a 
informação, impingindo modas e modismos, impingindo gostos e in-
teresses em inúmeras pessoas. A única estatística do meu trabalho é 
a seguinte: segundo informação do Ministério das Comunicações pa-
ra 1974, calculava-se que existiam no Brasil dez milhões de aperelhos 
de televisão instalados, sendo que se considera que cada aparelho ser-
ve pelo menos para cinco pessoas; e a tiragem anual de periódicos in-
formativos em 1973, segundo informação do anuário estatístico, pe-
riódicos informativos de tiragem anual, é de mais de um bilhão de 
exemplares. A imensidão do público consumidor é acompanhada de 
um movimento inverso ao nível da produção, onde assistimos a um 
fenômeno de concentração das fontes criadoras e difusoras, muitas 
vezes, mesmo, quebrando barreiras nacionais. Em decorrência, os en-
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sinamentos produzidos pelos meios de comunicação tornaram-se 
cada vez menos diversificados, sendo transmitidos para um público ca-
da vez mais amplo, não apenas em quantidade de pessoas atingidas, 
mas também pelJ acúmulo de estimulação recebidas diariamente por 
uma única pessoa. É assim que a cada instante nossos olhos, ouvidos, 
mãos e corpos, são atingidos por imagens criadas pelas me,smas fon-
tes. 

Exemplifiquemos com a mercadoria do Walt Disney Productions. 
Presentes inicialmente em filmes, os personagens de Walt Disney se 
esparramaram pelo cotidiano da criança, no plástico que recobre seu 
cadeirão ou banheira, no brinquedo de encaixar e de manipular, no 
copo, no enfeite de sua festa, na guloseima que come, na camisa que 
veste, no disco que ouve, no livro e na revista que lê ou vê, sempre 
as mesmas imagens. a mesma estética e a mesma visão do mundo. 
Esse bombardeio e essa concentração de imagens não teriam tanta 
importância se, ao lado da informação e do divertimento, os meios 
de comunicação não fossem poderosos professores, não fossem agen-
tes do processo de socialização, não transmitissem modelos de com-
portamento e tiP sentimentos a serem imitados, mas exatamente o 
contrário que D:> psicólogos sociais têm informado: a aprendizagem 
àe papéis sociais, isto é, a maneira de comportar-se e de sentir-se, 
enquanto memhrc de uma sociedade, ocorre não apenas através de 
prêmios e castigos, mas também através da imitação de modelos de 
pessoas reais e de pessoas simbólicas. Aprende-se então a ser homem 
e a ser mulher através de como se viu e se ouviu comportarem-se, ou 
ainda mais de como se incluiu sentir em pessoas simbolicamente cria-
das através da imagem e do som. A importância e, conseqüentemen-
te, a responsabilidade dessas imagens criadas, é ainda muito mais 
acentuada quaPdG se sabe que, ao propagarem modelos de sentimen-
tos, atitudes e comportamentos, os meios de comunicação atuam 
como freios ou motores de mudanças sociais. É dentro dessa perspec-
tiva teórica e deste quadro explicativo que pessoas responsáveis em 
inúmeros países do mundo, têm analisado as imagens de papéis se-
xuais veiculadas pelos meios de comunicação. Praticamente todos os 
meios passaram ou estão passando pelo crivo dos analistas, desde os 
anúncios em televisão até, por exemplo, a publicidade médica, que 
é levada a cada consultório. A lista é exaustiva e imensa e eu não vou 
lê-là para não aumentar mais ainda o tempo das nossas exposições. 
Mas, gostaria dE.' dar um destaque à conclusão desses estudos. Todos 
eles, não importa que tipo de meio de comunicação seja analisado, 
concluem de forma repetitiva e indignada, que imagens de papéis 
sexuais apresentadas pelos diferentes meios de comunicação é este-
reotipada, discriminando acintosamente a mulher. Ao homem são 
reservadas as imagens de conquistador e profissional; à mulher são 
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atribuídos principalmente os papéis de sedutora, de dona-de-casa e 
de mãe. Percebeu-se então que os meios de comunicação, por mais 
diversos que sejam, reforçam imagens tradicionais, criando condi-
ções para que preconceitos e tabus sejam cada vez mais arraigados 
entre homens c mulheres, adultos ou crianças. No Brasil os estudos 
são raros, existem apenas alguns trabalhos de jornalistas, de estu-
dantes e de alguns poucos pesquisadores. Por esta razão tentaremos 
ilustrar aqui cr,mo se efetua a discriminação da mulher nos meios 
brasileiros de comunicação, sobretudo através de dados qualitativos. 

A discriminr.ção acintosa: p·or vezes a imagem da mulher trans-
mitida pelos meios de comunicação assume aspectos revoltantes, 
veiculando discriminação acintosa e que revela, por parte dos seus 
produtores, postura francamente preconceituosa. A mulher é tida co-
mo objeto, ser inferior e mutilado. 

É pena que esses slides aí, muito significativos, não estejam cla-
ros, mas é um anúncio de uma copiadora que saiu no O Estado de 
S. Paulo, onde apareoe um casal, a moça vestida de noiva; quer dizer 
uma situação de casamento. Em grande manchete, embaixo, aparece: 
"quando uma coisa é boa a gente não aluga, a gente compra". Em 
seguida, num tt,xto que está ali apontado em vermelho: "o que é que 
se compra e o que é que se aluga. Por essas e por outras, mais em-
presários em todo mundo, começam a trocar o concubinato com co-
piadoras que cobram por cópia, pelo casamento com uma Nashua 
1220". 

Aqui seria o texto para ser acompanhado, de um livro infantil, 
publicado pela Melhoramentos, na década de 1950, onde se lê o se-
guinte: "O rei Miguel era um poderoso monarca, senhor de terras e 
riquezas sem fim, tão grande em bondade quanto o reino em tama-
nho, era o seu coração. Governava o povo com sabedoria e justiça, 
por isso era amado e respeitado pelos súditos. Um dia a rainha pre-
senteou-o com uma linda filhinha muito gorda e corada. O rei pre-
feria que f-osse um menino, para entregar-lhe o reino futuramente, 
mas a princesinha era tão bela que bem depressa o rei Miguel se 
conformou". 

Esse daqui saiu publicado também: é uma história em quadrinhos 
nova, chamada Strupt, e vou ler só as três primeiras frases, aonde 
ltm mágico, cornQ se vê, está criando uma mulher. Então a sua re-
ceita e as qualidades de uma mulher: "um pouquinho de coqueteria, 
uma porção c·:msistente de decisão, três lágrimas de crocodilo, uma 
cabecinha de vento, uma polvilhada de língua de víbora, um quilate 
de astúcia, um IJUnhado de ira, um dedo de tecido de vaidade costu-
rado com linha branca, é claro, um alqueire de gulodice". E assim 
por diante. 
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Para Edgar Morin, a mulher-modelo desenvolvida pela cultura 
de massa tem aparência de boneca de amor, a imagem da mulher 
na sua forma t.dulta, criada para um público adulto e jovem, possui 
características de objeto sexual, como foi salientado há pouco aqui 
por um dos congressistas. Ela é tanto objeto sexual, como objeto de 
adorno. Sua área de atuação no Brasil atinge principalmente a comé-
dia erótica, as publicações especificamente masculinas e femininas e 
a publicidade onde sua sedução deve impregnar ou ser transmitida 
ao produto anunciado. Para um público adolescente masculino, a 
mulher que não é bonita e não é jovem, não tem o direito de existir. 

Nesse slide, um anúncio de uma roda de automóvel, é pena que 
não apareça a inscrição em branco, existe a seguinte expressão: "As 
feias que nos perdoem". Exatamente o que foi dito: as não bonitas e 
não jovens não têm o direito de existir. 

Esse aí é 11m anúncio de um automóvel, e é muito freqüente, en-
tão, se observar a mulher como adorno, de um lado a mulher como 
c.bjeto sexual e de outro lado a mulher como adorno. 

"Nas comédias eróticas as potencialidades femininas só se 
realizam na medida em que a mulher for capaz de seduzir 
o macho: fúteis, fáceis, burras, quando muito, secretárias com-
petentes." 

Como não temos trabalho quantitativo e nem de análise exaus-
tiva a respeito das comédias eróticas brasileiras, para esse depoimento 
levantei alguns títulos de comédias recentes: "0 fraco do sexo forte", 
"O enterro da cafetina", "Memórias de um gigolô", "Nem as enfermei-
ras escapam", "Os amores de uma cafona", "A virgem e o machão", 
"As cangaceiras eróticas", "Essa mulher é minha e dos amigos", 
"A viúva virgem·· e assim por diante. 

As publicações destinadas à mulher ensinam principalmente a 
técnica da sedução, seja através dos seus dotes físicos, morais, culi-
nários, intelectuais, etc.; seja através de sua casa, de suas roupas 
e de seu corpo. Aí há -um cartaz que fizemos, apenas com recortes de 
titulas de reportagens e artigos na imprensa feminina, que estavam 
disponíveis nas bancas de jornais, em São Paulo, na semana de 15 
de abril. São todas revistas brasileiras, como todos os slides que tira-
mos, para o fim desse depoimento, disponíveis na época que acabei de 
citar. 

Os meios de comunicação impõem, então, à mulher, pigmaleão 
moderna, as regras para transformar-se em objeto de amor, que é 
único e universal, não permitindo qualquer concessão à imperfeição 
cu à imaginaçãJ individual. 
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O modelo imposto ao objeto de amor é tão rígido quanto aquele 
que orienta a fabricação de qualquer produto industrial. Todos os 
detalhes de fabricação foram previstos. Nenhum recanto de seu cor-
po, por mais secreto e íntimo, é omitido. Sua morfologia, seu odor e 
sabor, sua textura, cor e postura, tudo é recriado ou pelo menos 
proposto como devendo sê-lo. 

Essa imagem, por exemplo, da mulher, é também uma colagem 
de artigos e reportagens em revistas femininas. Quer dizer, exata-
mente todas as partes do corpo são previstas para serem modifica-
das de acordo com os meios de comunicação de massa. 

Esse tipo de figura, como estava dizendo, do corpo inteiro, é 
comuníssimo da imprensa feminina. A cada detalhe, sobrancelha, 
cotovelo à unha do pé, prevê-se uma modificação e utilização de um 
produto especial, muitas vezes em detrimento da própria saúde da 
mulher. 

A sedução não caracteriza apenas as imagens contidas nos textos 
e ilustrações, mas os meios de comunicação, também tratam o pú-
blico feminino da mesma forma que as suas bonecas de papel, espe-
rando que as mulheres respondam ao apelo de sedução. 

A comparação entre anúncios ingeridos em publicações masculi-
nas e femininas, constitui excelente exemplo. Ao público feminino 
são anunciados produtos para cuidar do corpo e da casa, para enfeitar 
e embelezar. Ao público masculino produtos associados ao mundo 
exterior, ao dinheiro e ao poder. 

Nem mesmo as crianças são poupadas dessas imagens, pelo con-
trário, os meios de comunicação ensinam desde muito cedo, que a 
mulher deve seduzir e o homem conquistar, porém esta mensagem 
não se serve de atributos diretamente sexuais, na medida em que 
a manifestação aberta da sexualidade infantil nãó é aceita em nossa 
sociedade. 

A sedução aparece indiretamente através da associação entre 
beleza e bondade e entre beleza e mulher. 

Na literatura inflantil, por exemplo, os personagens femininos 
são descritos principalmente através de seus traços físicos e os mas-
culinos através de sua força e bravura. 

Vejamos alguns poucos exemplos: 

Livro editado pela Editora do Brasil, na década de 50: 
"Naquele país reinava um Rei justo e bom; pai de uma 

linda princesinhas; viviam felizes, sem preocupações, a não ser 
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praticar o bem, espalhando alegria. A vida ali era boa e todos 
viviam em grande paz. A princensinha era querida de todos 
pela sua grande beleza, bondade e dedicação aos pobres. Em 
um reino vizinho morava um príncipe muito corajoso, nobre 
e altivo." 

Um outro exemplo: 

"Esbelta para a idade, formava já ao lado das grandes, em-
bora o corpo magro que lhe emprestava um ar de menina 
destoasse no meio das outras. Eu a vi de longe. Dora estava 
sempre entregue às ocupações que lhe enchiam o dia." 

No mesmo livro, a caracterização de um menino: 

"Miguel sabia pescar siri com isca de carne, assobiar cha-
mando a moréia. Nadava como peixe e tinha puçá para pegar 
guaiamum. Fabricava e vendia baladeiras aos outros meninos. 
trepava em coqueiros como sagüi; sabia pular o muro do sítio 
dos padres, todo eriçado de cacos de vidro, só pelo gosto. de 
chupar um caju roubado." 

É sempre a mesma oposição: a menina, através dos seus traços 
físicos; o menino, através do seu desempenho. 

Gostaria de citar só mais um trechinho de literatura infantil, 
que é o campo a que me dedico mais, especialmente, para mostrar 
aos Srs. e Sras. aqui presentes, como é que esse estereótipo da sedu-
ção vai até ao ponto de que os próprios objetos antropomorfizados 
que entram na literatura infantil, como personagens, por exemplo, 
as plantas, os animais, os objetos em geral, eles adquirem e são 
revestidos, quando recriados pelos autores, dos mesmos atributos 
de sec!ução. 

Esse texto aqui, pequeno, que vou ler, refere-se a um diálogo entre 
uma joaninha e algumas flores: 

"Dona rosa, disse ela, a uma maravilhosa rosa vermelha, 
hoje a Sra está mais bonita do que nunca, e você violetinha, 
como vai? Sempre perfumada. Você, crisântemo, me assusta 
um pouco, porque você é tão grande e eu tão pequenininha." 

É interessante notar-se também, de passagem, que o enquista-
mento desses preconceitos e desses estereótipos é tão profundo, e 
as informações se passam a um nível tão profundo, a um nível psico-
lógico tão profundo, que muitas vezes, e na maioria das vezes, não 
se tem a menor consciência; o que se poderia chamar de um condi-
cionamento subliminar. 
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Deve-se notar, então, que o tipo de sedução imposta não é o 
mesmo para todas as idades. A beleza etérea, enfatizada durante a 
infância, é substituída pelo corpo, durante a juventude e idade adulta, 
para concentrar-se em seguida na casa. Na medida em que a casa 
for bem cuidada e limpa, a comida gostosa e apresentável e a roupa 
mais branca, sua dona, em decorrência, tornar-se-á seduto.Ta. É 
assim que, além de objeto sexual e adorno do homem, a imagem de 
mulher que os meics de comunicação apresentam é também a de dona-
de-casa, aquela que cuida do homem e de seus filhos. Aquela que se 
de noite beija a boca, de dia com certeza lava a roupa. 

Seu mandamento: "não trabalharás profissionalmente"; seu sím-
bolo: o avental; seus atributos: os acessórios de cozinha e limpeza; 
seu uni verso: a casa. 

Vamos ver a série de slides. 

Essa fotografia que obtive de uma revista para público masculino, 
dita revista masculina, é uma revista que custa relativamente barato, 
conseguiu, então, nessa fotografia, unificar os dois símbolos; é a mu-
lher nua de avental; é a sedutora e a dona-de-casa. É uma raridade. 
Enquanto documentação, isso aí tem muito valor. 

Podemos ver a outra? 

Então é a mulher de avental, seja na literatura infantil, seja na 
publicidade da revist·a masculina, aqui apesar de ser uma CPI ex-
clusivamente sobre mulher, gostaria de chamar a atenção, também, 
de um fato da discriminação a respeito, discriminação racial nessa 
imagem, que também é muito freqüente em literatura infantil, onde 
se percebe o bem feito do corpo das duas brancas, quer dizer, além 
de usarem avental, estarem na mesma atividade doméstica, o bem 
feito do corpo das duas brancas e a postura nitidamente de empre-
gada doméstica da negra. 

Podemos ver o outro. 

Aqui é conhecida a publicidade depois de adaptação do livro 
ele Jorge Amado, também em um anúncio, quer dizer, víamos em 
uma publicação masculina, víamos na literatura infantil e no anúncio, 
o símbolo avental. 

Por favor, a outra. 

Essa fotografia aqui mostra com detalhes os acessórios domésti-
cos, sendo os acessórios da mulher. Interessante do ponto de vista 
publicitário é o mesmo detalhe, quer dizer, a mão da mulher que liga 
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o fogão e que torce a roupa, e a mão do homem que pega um livro 
para ler. 

Um detalhe que acho importante e que por problema de projeção 
não está aparecendo, é interessante observar que praticamente toda 
publicidade a respeito de produto doméstico, a mulher que é apre-
sentadora tem o símbolo do casamento, ela é sempre uma mulher 
casada e como vimos pelas outras exposições, sobretudo a respeito 
do trabalho, é realmente a situação de trabalhadora profissional da 
mulher casada a situação mais difícil. 

Outra vez um exemplo de condicionamento subliminar, à primei-
ra vista não se toma consciência e conhecimento. 

Por favor, o outro. 

Continuamos no seu acessório, o fogão, e aqui, também, um outro 
sincretismo de imagem muito interessante que é a ligação entre mu-
lher-objeto, mulher-adorno e mulher-doméstica. Quer dizer, é uma 
mulher, do ponto de vista da realidade, é uma situação, totalmente, 
aberrante, uma mulher com vestido longo e sofisticado, ao lado de 
um fogão. Mas, é a síntese das duas imagens. 

A próxima, por favor. 

Essa aqui, também, o detalhe da publicidade é muito interessante. 
Quer dizer, com esse tipo de desinfetante, a mulher aparece em vá-
rios lugares da sua casa. Quer dizer, no seu ambiente da casa, e no seu 
contexto que é casa, e na sua atividade que é doméstica; muito 
curiosa é a situação do homem, sentado, enquanto a mulher trabalha 
em casa, fumando seu cigarro. Essa situação, é uma situação exis-
tente, é uma situação típica, ela existe em praticamente todos os 
meios de comunicação, seja para passar não importa que tipo de 
imagem, por exemplo, em literatura infantil, em livro didático é 
uma das situações mais freqüentes, o café da manhã e aonde a mãe 
é descrita dando de comer aos filhos e o pai lendo o jornal. Existe, 
atualmente, na televisão, uma publicidade de um chá onde se en-
contra exatamente a mesma situação. 

Podemos ver o próximo, por favor. 

Aqui, também, a aberração da aberração, para poder conciliar. 
é um livro para criança, o papel doméstico em uma cena de exterior 
e é uma publicação sobre automóveis, até bem interessante, mas 
pode-se ver todo elemento masculino participando de uma atividade 
não doméstica e a mãe, o ilustrador conseguiu arranjar um jeito de 
a mãe aparecer em atividade doméstica, servindo cafezinho. 
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Podemos ver o seguinte. 

Esse aqui, também, o automóvel é um acessono que é proibido 
à mulher; a mulher aparece no automóvel apenas, seja como objeto 
de adorno, ou seja executando uma atividade doméstica também; 
essa publicidade é interessante, porque foi uma das poucas imagens 
em que. a mulher não apareceu como adorno ou objeto sexual acom-
panhando o automóvel, mas ela está com o aspirador na sua ativi-
dade doméstica. 

O outro. 

Esse tamb2m, uma pena que não tenha saído claro, mas essa 
imagem é muito elucidativa, é um dos raríssimos casos em que 0 
homem aparece executando uma atividade doméstica. Mas, para que 
ninguém tenha nenhuma dúvida, ele não só está uniformizado, como 
pertencente a uma empresa de limpeza, mas sua carteira profissio-
nal aparece em baixo. 

Aqui, também, outro dado muito importante do mundo femi-
nino, é o contexto interno, quer dizer, ao homem é destinada à vida 
no exterior e à mulher é reservada quase que exclusivamente a vida 
no interior. 

Esta publicidade sobre emissão de rádio se refere a uma mulher 
camponesa, que mora em uma fazenda. Quer dizer mesmo em con-
texto rural, a mulher é representada em um meio interno na casa. 

Aqui, também, em literatura infantil, é uma situação típica; 
mesmo os homens não adultos, têm já o seu papel de homem adulto. 
Então, vemos os dois meninos, um deles é filho da mulher e a mulher 
protegida dentro de casa, eles estão matando uma cobra e a mu-
lher muito assustada. Es.sa é publicação da década de 60. 

É o último, além daquele na literatura infantil, também em 
anúncios a mulher está dentro de casa, seja no contexto rural, seja 
no contexto urbano, seja de nível sócio-econômico inferior, seja de 
nível sócio-econômico superior. 

É com efeito, quando se analisa o trabalho profissional da mulher, 
sobretudo da casada, que pode falar com toda a segurança em este-
reótipo. Isso porque vários estudos têm comparado a participação da 
mulher na força de trabalho segundo os dados censitários, com a 
freqüência desta participação nos meios de comunicação. 

Sempre que se faz esta comparação, os resultados desvendam 
uma imagem de mulher atípica não concorde com a realidade. Ao se 
acreditar nos meios de comunicação, as mulheres que trabalham, além 
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de raríssimas e solteiras, desempenham apenas aquelas atividades 
tidas tradicionalmente como femininas, isto é, pouco valorizadas na 
hierarquia profissional: enfermeiras, secretárias e domésticas. 

Mesmo a criança, quando é levada a imitar o universo adulto 
enquanto o veículo publicitário ou público consumidor, é apresen-
tada com os mesmos comportamentos profissionais estereotipados. 
O menino é médico, a menina enfermeira, um anúncio de iogurte na 
televisão. O menin::> é astronauta, a menina é garçonete. 

Dois trechos de literatura infantil que vêm ilustrar esse aspecto: 
"Doquinha podia ajeitar bem as asinhas, fazer ginástica 

para afinar o corpo." 
Doquinha é uma cigarra. 

" ... fazer ginástica para afinar o r;orpo fininho se olhan-
do o tempo todo no espelho da parede. O chão da casa tinha 
ainda um resto de pó-de-arroz, fazia um pouquinho de poeira 
mas Doquinha batia bem as asas para espanar tudo e a casa 
acabava sempre limpa." 

Por que que os homens trabalham? Vejamos agora nesse texto 
de literatura infantil, da Editora do Brasil, editado na década de 60: 

"Esses casulos vão ser despachados por via férrea para 
Campin;ts, em São Paulo. Lá, nas fábricas especializadas em 
fiação e tecelagem, são mergulhados em água quente para 
matar as crisálidas c'iitando assim que elas, ao se transformar 
em borboletas, furem o casulo estragando-o. O fio que forma 
o casulo é desenrolado por completo sem partir; depois, com 
os fios, as tintas, os teares, os artistas que desenham os pa-
drões c os operários tecelões, são fabricados os mais lindos e 
resistentes tecidos para a elegância feminina." 

A profundidade do enquistamento do estereótipo vai tão longe 
que atinge as publicações mais insuspeitas, consideradas ideologi-
camente como neutras. É o caso dos respeitánis dicionários da língua 
pátria, onde encontramos os mesmos preconceitos face ao trabalho 
profissional da mulher. 

O Novo Dicionário Aurélio, por exemplo, inclui verbetes para 
professora e enfermeira, mas omite verbetes para pesquisadora, enge-
nheira e operária. 

O Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Mirador deixa 
transparecer de forma claríssima todo o preconceito frente ao tra-
balho profissional da mulher, quando define enfermeiro e enfer-
meira. 
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Vejamos a citação: 

"Enfermeiro - substantivo masculino; formação enfermo 
mais eiro; aquele que trata dos doentes nos hospitais ou .no 
domicílio. Complemento, enfermeiro-mór. Administrador geral 
de alguns hospitais. 

Enfermeira- mulher instruída e habilitada para cuidar de 
enfermos e feridos sob a supervisão de um médico." 

Demos ênfase até agora quase que exclusivamente à imagem da 
mulher, mas a discriminação, pela bipolarização excessiva na repre-
sentação dos papéis sexuais. A imagem do homem, sendo também 
rigidamente regulamentada e diametralmente oposta à da mulher, 
acentua ainda mais os componentes discriminatórios do modelo que 
esboçamos. Além disto, os meios de comunicação se utilizam mesmo 
da bipolarização como recurso retórico, apresentando muitas vezes, 
numa mesma imagem, homens e mulheres em papéis acentuadamente 
tradicionais e opostos. 

Vejamos uma série, já termino. 

Esse aqui, então, é um livro para criança, que se chama: o que 
vou ser quando crescer. 

Temos ali um menininho que vai ser astronauta e uma menininha 
que vai ser garçonete na lua. 

Esse daqui, quer dizer, o problema do racionamento da gasolina 
mereceria um estudo especial, mas esse daqui o homem lendo, a gaso-
lina racionada e a mulher no fundo, o detalhe da mulher, inclusive, 
como objeto sexual. 

Aqui, também, em uma revista masculina, uma publicidade do 
concurso nacional de conto erótico, a mulher à esquerda enquanto 
objeto sexual e aqui à direita a fotografia dos membros do júri, 
todos eles no desempenho de suas atividades profissionais enquanto 
escritores. 

Esse também é interessantíssimo do ponto de vista da bipolari-
zação: temos lá em cima uma fotografia de mulher onde está escrito 
limpeza, temos a criança, liberdade e o homem, criatividade. 

A próxima. 

É uma situação típica de literatura infantil, é um menino tre-
pado em alguma coisa, uma atitude totalmente ativa e a menina 
observando. 
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Esse também é a respeito de circuito fechado de televisão, a 
mulher aparece enquanto veículo de publicidade, apenas na educação 
social e aqui nesse canto, à direita, abaixo, no campo da profissiona-
lização, no treinamento profissional, como a Guiomar insistiu bas-
tante, vemos apenas bonequinhos homens. Quer dizer, a bipolarização 
no mundo familiar a mulher aparece, no mundo profissional ela é 
completamente neglicenciada. 

Este, aqui, também, é um periódico para a criança. De um lado, 
nós temos a mãe e, de outro lado, temos o pai. Não só o mundo do 
pai é um mundo de trabalho, mas quando ele está em casa deve ser 
cuidado. O dístico, lá em cima, a respeito do primeiro quadro, está 
bem claro: deve-se fazer silêncio quando o pai está dormindo. 

Os que se seguem dizem respeito à gasolina, ou melhor, ao racio-
namento. São extremamente interessantes. "Divide-se a gasolina por 
quatro, é mais barato". Entre os homens divide-se a gasolina. Seriam 
os dois quadros superiores, mas eu resumo: divide-se a gasolina para 
ir ao trabalho e para o lazer; e entre as mulheres para fazer com-
pras. 

O anúncio que se projeta a seguir é mais interessante do ponto 
de vista de comparação, isto é, do ponto de vista metodológico: com-
pararmos o mesmo produto, quando anunciado para público feminino 
ou masculino, ou quando utiliza, como veículo, homens ou mulheres. 

Este, aqui, é um anúncio da PETROBRAS. Voltemos à ....... . 
PETROBRAS. Neste anúncio vemos um homem, e o texto fala de 
investimento. Invista na P'ETROBRAS e você terá mais dividendos, 
etc., etc. Vejamos o que a PETROBRAS faz, quando usa a mulher como 
veículo feminino: temos a folhinha da PETROBRAS para o ano de 
1977. 

Vale a pena, ainda, apontar que o ser homem e o ser mulher, defi-
nidos pelos meios de comunicação, além de apresentarem contornos 
rígidos constituem modelos incompatíveis. E toda a transgressão aos 
padrões impostos é punida através da peja e da ridicularização. Basta 
lembrarmos, como foi até citado aqui, a ironia e a deturpação dos 
fatos que permeiam geralmente o noticiário sobre as manifestações 
feministas e a recuperação aos padrões tradicionais da imagem da 
mulher moderna. Esta é livre para andar de branco sempre que 
quiser, para controlar suas regras de acordo com os programas de 
fim de semana. O Ano Internacional da Mulher tornou-se slogan 
para a venda de inseticidas e produtos alimentícios. 

Em certos meios de comunicação pode-se também falar com toda 
a certeza em estereótipo. A mulher inexiste. A bibliografia criou uma 
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expressão muito clara e elucidativa. Nós nos referimos à mulher 
invisível, tal ela é omitida em certos meios de comunicação. 

Se compararmos, por exemplo, o número de personagens mas-
culinos aos femininos, seja em histórias em quadrinhos, seja em peças 
teatrais, seja em livros escolares, seja em livros de recreação, vamos 
sempre observar que as mulheres constituem, no máximo, 30% desses 
personagens. Enquanto na população geral ela constitui metade da 
população. O homem passou a ser representante da espécie, no 
anúncio, no gráfico, no código, no livro. O homem, como o branco, 
passou a representar a humanidade. 

Por exemplo, aqui; há um texto de livro escolar - "O brinquedo 
faz amigos". Neste livro escolar espera-se que, em todas as escolas, 
como a Guiomar mostrou, a participação de meninas enquanto esco-
lares do primeiro nível, seja igual à dos meninos. Então, não haveria 
nenhuma justificativa. Logo, toda a seqüência a respeito das crianças 
nas escolas ou escolares neste livro, se refere, única e exclusivamente, 
aos meninos. 

Voltemos à imagem de Walt Disney. O exemplo não foi escolhido 
ao acaso. Porque se nós fôssemos analisar todas as publicações a ele 
destinadas, nós veríamos que a maior parte dos personagens são 
homens, como, por exemplo, nesse pequeno brinquedo, tirado direta-
mente das histórias em quadrinhos. Temos, portanto, duas mulheres 
pelo resto do contingente masculino. Isso· é muito importante porque 
a mulher não encontra modelo a se identificar, e o que encontro ou é 
de objeto sexual ou de dona-de-casa. 

Aqui, há um outro livro escolar onde o menino chega na escola 
e desabou o teto. É muito interessante porque fala-se do mutirão. Ele 
chega na escola e apesar do texto dizer que a professora é mulher 
nós não vemos nesse livro, nessa imagem, nenhuma representação 
da professora. Todos os elementos que aparecem na escola são homens. 

No primeiro código da sinalização de estradas não sei se vocês já 
repararam - o que ocorre é que os pedestres e as crianças brincando, 
homens trabalhando, etc. são sempre representados através de ima-
gens de homens, praticamente, nunca de mulheres. Embaixo do grá-
fico a que Guiomar se referiu do PIPIMO, onde nós vemos pessoas 
trabalhando, assim como os seus representantes aparecem, única e 
exclusivamente, homens vestidos de macacão. Então, a mulher deixa 
de encontrar nos meios de comunicação a sua identidade. 

Gostaria de finalizar dizendo o seguinte: a persistência dessas 
imagens, sua universalidade, sua eficiência na manutenção de com-
portamentos e sentimentos constitui um fator poderoso de discrimi-
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nação contra a mulher. Com certeza esse fator irá impedir a escolha 
de uma carreira profissional não-condizente com a imagem tradi-
cional; tal fator, sem dúvida, irá infelicitar as tidas como não bonitas 
e não jovens; tal fator irá, certamente, contribuir para que a função 
doméstica, a qualidade de sedutora, a condição profissionalmente 
inferior e a situação de vítima, sejam consideradas como caracterís-
ticas biológicas da mulher, porque naturais, isto é, sempre presentes 
e universais. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Antes de iniciarmos os 
nossos debates, concedo a palavra à professora Carmem Barroso, lem-
brando-lhe que faça uma exposição bastante resumida, de sugestões 
específicas. 

A SRA. CARMEM BARROSO - Estas sugestões estão apresen-
tadas - os Srs. têm cópias delas dentro de nove páginas. Vou ler 
apenas a primeira página, que é um resumo geral do todo. 

Achamos oportuna a apresentação de sugestões específicas como 
forma de sistematizar alguns passos que poderiam ser tomados para 
a correção da situação apresentada. Essas sugestões foram escolhi-
das, entre as mencionadas, pelo Plano Mundial de Ação, aprovado pela 
ONU e assinado pelo Brasil, como as que consideramos o mais neces-
sário ao País, no momento atual. Elas não devem ser tidas como 
exaustivas e nem consideradas isoladamente, pois, são estreitamente 
inter-relacionadas e essas diretrizes propostas devem ser incremen-
tadas, dentro de um contexto de estratégia e programas integrados. 

Portanto, estão no Plano Mundial de Ação os seguintes objetivos, 
que devem ser considerados os mínimos a serem atingidos até 1980: 

Primeiro - o aumento das oportunidades de emprego para as 
mulheres e a intensificação de esforços para a eliminação da discri-
minação nas condições de emprego. 

Segundo - o aume.nto dos serviços de infra-estrutura que faci-
litem o trabalho doméstico e a criação de creches suficientes para 
abrigar as crianças de mães que trabalham. 

Terceiro- dirigir a educação no sentido da reavaliação do homem 
e da mulher a fim de assegurar a sua plena realização como indi-
víduos na sociedade. 

Quarto - ampliar a participação da mulher nos programas de 
formação profissional em todos os níveis, ramos e setores econô-
micos. 
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Quinto - proviSao de paridade no exercício dos direitos civis, 
sociais e políticos, tais como os relativos ao casamento, à cidadania 
e ao comércio. 

E, por último, o estabelecimento de um organismo de governo, 
a nível ministerial, para acelerar a obtenção de igualdade de oportu-
nidade para a mulher e sua plena integração na vida nacional. 

Esses objetivos estão colocados de uma forma ampla, mas estão 
especificados com maiores detalhes, nas páginas que se seguem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Os Srs. Congressistas 
poderão formular perguntas às expositoras. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Acho que o assunto dá margem 
para um trabalho de debate. Podemos chamá-lo de dialogação mais 
do que de debate. Rejubilo-me por ter ouvido hoje de manhã, aqui, 
as quatro expositoras. A começar pela exposição da Doutora Rosem-
berg, onde diz que um dos fatores mais deprimentes da estratificação 
cultural brasileira, essa cópia, através de um tipo de neocolonização 
de natureza cultural, também. Desgraçadamente, não é um sintoma 
dos subdesenvolvidos. Estamos até importando isso dos mais desen-
volvidos do que nós, inclusive dos industrializados. Infelizmente, a 
mulher é utilizada de maneira obscena, de uma maneira insultuosa 
à sua própria condição de ser humano. Fico muito feliz de ver que 
isso partiu, hoje, de sua exposição muito brilhante, porque alguns 
de nós, homens, quando falamos nisso, somos criticados por outros 
companheiros do sexo que nos pretendem colocar como puritanos. 
Odeio os puritanos, pelo menos, não os admiro, porque de modo geral, 
perdoem-me os que são, não os considero muito sinceros. 

Em verdade, acho que esse tipo de campanha que nos entope 
os olhos e nos dá subliminarmente condicionamentos, é algo que me-
receria talvez até prioridade nas conclusões desta Comissão. Porque 
é um fato presente alarmante, pela importância que ele tem. 

Outros poderão contra-argumentar em relação à sua palestra, 
que afinal de contas, professora, os homens de comunicação não 
inventam, eles procuram localizar as razões para poder explorá-las. 
Então, como o fato existe, eles exploram. Isso significaria a manu-
tenção do status quo. Se não houver uma tentativa de mudança, 
que seja correta, o quadro tende a agravar-se cada vez mais. 

No campo da educação, particularmente, eu já tive o prazer de 
cumprimentar a professora - não estou chamando de professoras 
para estereotipar, porque todas são professoras, do ensino superior, 
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inclusive - uma falta que achei no documento foi não ter o currículo. 
Até por que se chamar professor, para um professor do ensino pri-
mário, ele se sente ofendido. 

Achei muito bem colocado o trabalho, excelente, as melhores 
coisas que tenho ouvido e lido, inclusive da repercussão da tentativa 
de reforma da educação brasileira. Mas, eu já disse, aqui, nesta sala 
que uma revolução esbarra fundamentalmente na condição primária 
que é a reforma no sentido antropológico. Mudar, antropologicamente 
as coisas é mais o difícil de tudo. Porque existe, transferindo-se mecâ-
nica racional para a mecânica social, um sistema de inércia de tra-
dição que é extremamente difícil de vencer. E infelizmente, acho que 
uma reforma é uma revolução no sentido sociológico do termo. Ou 
ela muda, pela raiz, em curto prazo, ou não é. Infelizmente, houve 
quem me gozasse, na Imprensa, dizendo que eu estava propondo a 
revolução cultural no Brasil. É possível que a imagem de Mao-Tsé-
Tung seja tão prevalente que até essas idéias possam ser assimiladas 
com tanta facilidade para aquilo que não quisemos dizer. 

Em relação aos documentos sobre os quais vamos trabalhando, 
parece-me que a Comissão começa muito bem com esses subsídios, 
contudo, chamaria a atenção só de um fato: é a dificuldade que nós 
temos, ainda hoje, no Brasil, de trabalhar sobre bases de números, 
de informações concretas. Cada pesquisador se esforça, brutalmente, 
para obter dados por conta própria, porque é uma de nossas debili-
dades fundamentais do panorama cultural brasileiro. O perigo que 
ocorre, às vezes, é tirarmos conclusões ou ilações um tanto precipi-
tadas ou defeituosas, visto que são insuficientes. 

Por exemplo, tive oportunidade de perguntar à Doutora Guiomar 
a respeito da participação das moças, nos cursos de medicina. Em 
razão de uma experiência que vivi, eu sabia disso, porque em medicina, 
atualmente, a tendência é até a mulher sobrepujar quantitativa-
mente nos cursos. Ao passo que nos outros - e está muito bem 
estudado no seu trabalho - há quase o monopólio, o homem não 
terá coragem nem de· intervir ou interferir sequer. É o problema, 
por exemplo, do assistente social. Hoje, praticamente, o assistente 
social- li nos seus dados- tem em torno de 70% a 95% de presença 
do sexo feminino. 

Agora, como um dos responsáveis pela modificação do ensino no 
Brasil, no campo do primeiro e segundo graus, senti essas dificuldades, 
a Senhora tem inteira razão. Aliás, se os psicólogos me permitirem, 
esse tal Piager que declara que a maturação de uma experiência em 
educação é a mais lenta de todas que ele conhece, entre a lei e o fato 
medeia, às vezes, um prazo absurdo, ao menos, cumprimos um dever, 
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fizemos com que a legislação saísse e as duas Casas do Congresso a 
aprovassem. Foi a lei, no meu entender, a mais discutida neste País, 
porque levou um ano e meio entre debates a nível de Estados, nos 
Conselhos Estaduais de Educação. Depois saturou o Grupo de Tra-
balho porque tudo que chegava de novo, já tinha sido observado, 
e finalmente veio às duas Casas do Congresso. Em que pese a isto, 
alguns dizem que ela foi decretada, a legislação pela Lei n.0 5. 692. 

Recordo-me de uma experiência também ao reverso do que a 
Senhora citou: fui inaugurar uma escola de 1.o Grau em Fortaleza e 
lá chegando, fiquei muito feliz porque fiz uma experiência. Os alunos 
todos tinham vindo de outros grupos escolares. Perguntei se eles 
desejavam a volta ao sistema anterior. Não houve um, que quisesse 
voltar ao sistema em que aprendia, todos estavam fascinados pelo 
novo sistema. 

Então, fui à Divisão, para evitar dicotomia e laminação, íamos 
fazer com que todos passassem, todos os seres humanos, pela mesma 
experiência. A tendência era evitar a separação. Mas, quando entrei 
na sala de educação para o lar, eu que vinha da sala de ciências, eu 
mesmo, senti-me vítima da própria inércia de tradição cultural 
brasileira. Porque vi um menino com um cartão no peito: "Embele-
zador"! E pus a mão na cabeça instintivamente. Quer dizer, esse 
camarada como embelezador estava dentro da área que, para mim, 
devia ser tratada por mulheres ou pior se fosse duvidoso. Entrei. 
Depois, vi mais meninos trabalhando naquela área. Então, perguntei 
à professora, finalmente, porque aquela presença de tantos homens 
na área de educação para o lar, corte e costura, etc. Ela me disse: 
Não foi o Senhor que disse que não deve haver discriminação? Então 
retruquei - Mas não devemos exagerar. 

Bem, isso mostra um fato da aceitação da escola pela juventude, 
pelas crianças que estão chegando a esse quadro o que me parece um 
dado promissor, para quem luta pela mudança dessa situação. 

Eu me perguntaria, por exemplo, se essa sua observação está 
perfeita, quer dizer, a predominância do 2.0 grau, está exatamente 
na medida em que as antigas escolas terminais, que existiam antes 
da Lei n.0 5.692, que eram apenas a industrial, a agrícola e a normal, 
somente a normal dava status, as outras não davam. 

A Constituição de 1937, durante o Governo do Sr. Getúlio Vargas, 
dizia o seguinte: "O ensino secundário deve ser oferecdo na medida 
das possibilidades do Estado, e o ensino profissionalizante para as 
classes menos favorecidas". Estava no texto constitucional. Então, 
essa discriminação já existia de tal modo que, antigamente, as esco-
las hoje muito procuradas, as escolas técnicas, eram liceus de arte 
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e oficios, onde podíamos ver, em menor quantidade, a presença fe-
minina. 

Portanto uma observação se impõe: o quadro é real, eu apenas 
me daria o direito de sugerir como estímulo - se esta palavra pudesse 
valer como tal - que se desenvolvesse, neste País, uma maior fonte 
de recursos para os órgãos de pesquisa. Porque sobre elas é que nós 
teremos de trabalhar como pesquisadores. 

Em segundo lugar, a formação para o magistério - eu não posso 
brigar com os dados, porque são quadros, ali - me surpreende, em-
bora na legislação modificada entre 1970 e 1974, três áreas passaram 
a ser prioritárias. A formação para o magistério, por que nós tínha-
mos professores leigos na sua imensa maioria e o pessoal só se 
preocupa com os leigos do ensino primário antigo. Mas os leigos do 
secundário e do ensino superior são em maior número do que os do 
ensino de primeiro grau. 

Certa feita, debatia eu na PUC do Rio de Janeiro, c.uando disse 
que os professores do ensino superior eram leigos, o Presidente do 
CNPq me interpelou na mesma ocasião achando que eu estava sendo 
multo pessimista. Então, perguntei-lhe: quantos professores o Sr. 
acha que têm mestrado e doutorado voltados para o magistério? Ele 
me respondeu: somos mais de quatro mil. Logo concluí: mas o ensino 
superior tem 50 mil professores, portanto, são mais de 90% leigos, 
com todos aqueles cacoetes, inclusive aquele cacoete mental. O su-
jeito vai dar uma aula e começa assim: A nossa aula de hoje é ... 
vai ser, é ... sobre Isso, aquilo. E não corrige, sequer em metodologia. 
Aliás, tive um professor desses, quando fui estudante, que era o mais 
bem ouvido pelos alunos. Ninguém estava preocupado com ele mas 
os "és" que ele dizia, porque havia uma loteria dentro da sala. 

Hoje, eu chamaria a atenção para o papel das escolas técnicas 
e pediria que analisasse em particular no seu trabalho, daqui para 
o futuro, porque esse quadro me parece extremamente promissor 
nisso que se procura modificar. A Escola Técnica Celso Sukow, na 
Guanabara, a Deputada Lígia Bastos sabe, hoje é elitlsta. Desgraça-
damente, ela tem oito candidatos para uma vaga. De resto, nas esco-
las técnicas brasileiras, está-se fazendo assim e lá há multa presença 
de mulheres, não nos cursos noturnos, interessantes, mas, sim, nos 
curso diurnos. Portanto, elas estudam saneamento básico, topografia. 
Está havendo, portanto, no meu entender, uma mudança qualitativa 
c.ue, quantitatlvamente, só se fará sentir dentro de mais tempo. 

Era esta a observação que eu queria fazer. Desejo por outro lado, 
salientar o imenso agrado com que ouvi a todas as expositoras, e as 
esperanças que deposito nas conclusões. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado João Menezes. 

O SR. DEPUTADO JOAO MENEZES - Quando se faz uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito que tem por objetivo procurar saber 
acerca dessa suposta ou existente diferenciação, o problema da edu-
cação é, realmente, fundamental. O meu ilustre colega, mestre no 
assunto, Senador Jarbas Passarinho, fez suas observações comple-
mentando o belo trabalho feito pela Professora Guiomar. Destas 
exposições todas a que mais impressionou - não é que todas não 
sejam fundamentais e necessárias - a que me pareceu mais crucial, 
!oi a da Professora Maria Malta. Acho que o assunto por ela abordado 
é básico, é o alicerce de tudo que estamos tratando aqui. Porque, 
sem a solução desse problema que ela focalizou, todos os outros 
serão de difícil solução. É como querermos fazer um prédio de 20 
andares sem fazer o primeiro. E isto me parece importante. De todos 
os assuntos, o da Professora Maria Malta pareceu-me o crucial. 

Conforme ela salientou, dificilmente podemos chegar à situação 
da Suécia, de vaga para atender às pessoas; durante muitos anos, 
não teremos condições, pelo menos, dentro da realidade presente. 
Como homem público que sou e vejo, verifico a todo momento essa 
situação, que me parece realmente, complexa, difícil. Então, nesses 
estudos desta Comissão e com a ajuda de todos aqueles que se dedi-
cam a esses assuntos, nós deveríamos encontrar uma solução brasi-
leira, uma solução para os nossos problemas, dentro das nossas estru-
turas. E como seria essa solução? Como poderíamos buscá-la? Em 
que razão, em ~ue momento, em que local buscar essa solução?· 

Acho, por exemplo, muito atacado por aqui o trabalho feminino; 
mesmo no decurso das exposições feitas pelas professoras, todas 
acharam o trabalho doméstico, os trabalhos, as funções desempenha-
das pelas mulheres, como inferiores. Eu não entendo que sejam. No 
meu entender são fundamentais, as atividades das mulheres e quais-
quer que sejam, precisam ser bem feitas. 

Se, por exemplo, tomássemos as atividades domésticas, no sentido 
doméstico de empregadas, se nós pudéssemos separar no Brasil, no 
País, as empregadas para exercerem a função de domésticas na casa 
de cada um, então a dona-de-casa poderia sair para outra atividade, 
aquela que fosse preparada em Direito, em Medicina, ou em Fisica, 
em Geologia, Matemática, no que quer que fosse, para dar sua cola-
boração, porque ela teria cobertura doméstica. 

Mas, nós não temos esse trabalho doméstico, isso não existe, 
porque é pequeno o número de pessoas habilitadas, hoje todo mundo 
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quer-se empregar. Procura-se nos grandes centros, nas grandes cida-
des, não se encontra. Elas querem saber quanto ganham, pergunta-se 
o que sabem fazer. Não sabem fazer nada. 

Então, parece-me que esse quadro abordado é fundamental, é 
indispensável, na vida brasileira. Temos c:.ue realmente bater neste 
assunto, apesar das dificuldades no nosso entender, porque sem bater 
neste assunto não chegaremos nunca aos outros. 

Eu que defendo a igualdade jurídica da mulher, a igualdade da 
mulher nas atividades, acho que não é desvalorizada aquela ativi-
dade que a mulher vem desempenhando até o presente momento. 
Acho que não existe desvalorização nisto, pelo contrário, é um alto 
padrão, é um sacrifício enorme, é uma atividade que merece todas 
as considerações, todo o respeito e que precisa ser realmente efetuada 
essa atividade que precisa ser exercitada e que, com a complexidade 
dos grandes centros, está perdendo a sua razão de ser. 

Ninguém pode mais exercitar bem esta função porque a mim, 
no meu entender, tanto representa bem para um país, ter uma mu-
lher astronauta, indo à Lua, como foi a russa - ela representa só 
no contexto da estrutura da educação o seu papel - quanto ter 
aquela que está sustentando a estrutura da casa e tem o seu papel 
importantíssimo, fundamental, na educação, na criação, em tudo. 

Quando vejo, também, a crítica - digamos assim - intensa e 
mordaz feita pela Professora Fúlvia sobre os anúncios, sobre essas 
programações todas, realmente é muito interessante. Mas, isto não é 
o resultado da discriminação entre homem e mulher, isto é o resul-
tado da situação educacional em que o País está vivendo. Quais são 
os programas que temos de rádio, de televisão? Que ocupam 24 horas 
dentro da nossa casa? O bacalhau, do Chacrinha, entre outras coisas. 

Estamos vivendo o resultado de um contexto geral. Há, por exem-
plo, propagandas, em que não vejo nenhuma mulher aparecer como 
pode aparecer um homem. Acho que, para coisas femininas, tem 
que aparecer a mulher, porque o grande dom da mulher, a sua grande 
marca é ser mulher, é ser realmente feminina, sem perder a sua 
razão de ser e de procurar aumentar o seu conhecimento, o seu 
cabedal. 

A SRA. MARIA MALTA CAMPOS- Permitiria V. Ex.a uma Ugeira 
interrupção? 

O SR. JOAO MENEZES - Pois não. 

A SRA. MARIA MALTA CAMPOS - É a respeito das soluções 
brasileiras, a que o Sr. se referiu. Acho o assunto da maior impor-
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tância; que apelemos para nossa criatividade para solucionar esses 
problemas de acordo com a nossa realidade, e não incorrer em erros 
como os que existem. Há pouco tempo foi inaugurada em São Paulo 
uma creche, toda acarpetada, que não tinha nenhuma janela e 
tinha ar condicionado. Ao lado de erros desse tipo existem algumas 
tentativas, outras. No Brasil já existem alguns projetos, muito inte-
ressantes e muito promissores, que não mencionei mas que eu gostaria 
de mencionar agora, um deles é o projeto de Cresus Casulo, da LBA, 
que me parece terá um início breve, principalmente em Estados do 
Nordeste. São pequenas creches, de custo pequeno. de acordo com a 
nossa realidade, que pretendem enfrentar o problema da maneira que 
é possível. 

Em São Paulo a ex-Secretária de Bem-E.star Social, tem um 
projeto muito semelhante, que se chama mini creches. Mesmo aqui, 
em Brasília, em Ceilândia, tive notícias o ano passado, existe uma 
tentativa de solução mas, vamos dizer - brasileira ainda, chamada 
de lares substitutos, onde mulheres da própria comunidade são trei-
nadas para receber crianças da vizinhança em suas casas, enquanto 
as outras mães trabalham, e elas têm uma supervisão e um atendi-
mento por parte das Assistentes Sociais e outros técnicos, inclusive 
têm a possibilidade de encaminhar essas crianças durante algumas 
horas para alguns centros comunitários. Acho que existe no Brasil 
já alguma coisa em termos de início de um trabalho. O problema é 
a gente incentivar. 

O SR. JOAO MENEZES - Interessante a observação que faz. Isso 
se casa com aquela outra, feita pelo Senador Jarbas Passarinho, e 
realmente nós precisamos de recursos para dar início a essas reali-
zações, porque sem recursos nós não poderemos nunca realizar. 

Agora, o que eu acho é que nós não podemos discriminar de 
saída, porque senão vamos travar uma luta para fazer discriminação 
entre a mulher Que tem capacidade, que pode realizar, pela sua con-
dição, pela sua vida, pelo seu contexto e a mulher que não pode. 

Então, para não fazermos, para não criarmos uma discriminação 
dentro de outra discriminação, teremos que chegar a partir do pro-
blema básico, e o problema básico é esse, que ataca e que sonha e 
que vai procurar realizar, lutar por ele. E o que nós estamos fazendo 
aqui, é lutar por um problema, sabendo das dificuldades enormes 
que existem, sobretudo se for lá na minha região, no Pará, o que é 
que nós temos? Nada, nada e nada. Temos crianças morrendo, até 
chegar a idade de 10 anos, com um índice enorme de morte por isso, 
por aquilo outro, sem nenhuma condição de atendimento. 
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Quero parabenizar-me pelo prazer de escutar es.sas observações, 
que certamente poderão e deverão servir de índices e de elementos 
para que a Comissão possa chegar a uma proposição, a uma conclusão, 
e que esta não seja uma conclusão utópica, mas real. Que nós pos-
samos, sempre, colocar um grão de audácia dentro desse problema, 
para usar a frase que li há pouco tempo em uma revista francesa, 
de autor que agora não me lembro. Precisamos colocar o nosso grão 
de audácia, dentro des.se problema que está aí. E tomaremos o pro-
blema em relação às mulheres no sentido de estabelecer o horizonte 
para que elas possam realmente desenvolver a sua criatividade, o 
seu valor, a sua contribuição indispensável para um País pobre como 
o nosso, onde o elemento feminino, que representa uma maioria, não 
pode ficar estanque, tem que ser utilizado, precisa e deve ser utili-
zado, mas temos que ver como fazer, porque senão vamos incorrer em 
erros maiores e piores, porque serão contra a nos.sa estrutura, a nossa 
vida, a nossa vida política, social e econômica. 

Assim, fica aqui a minha satisfação imensa em ter ouvido e rece-
bido essas lições sobre o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra o Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, meus colegas, ini-
cialmente quero felicitar a Fundação Carlos Chagas, por haver, atra-
vés da sua ilustre representante, Dr.a Carmem Barroso, fixado os 
limites da intervenção que deve ser a regra na nossa Comissão. 

Afastando aqueles problemas polêmicos que não dizem respeito 
apenas à mulher, como o divórcio, o aborto, a prostituição, S. Ex.a 
colocou a questão dentro daquelas lindes que devem ser seguidas por 
esta Comissão, evitando-se o prolongamento de debates que seriam 
longos e estéreís. Nós queremos chegar a conclusões que possam pôr 
termo à discriminação da mulher nos vários setores da atividade 
humana. 

Foi esse o objetivo q~e ditou a constituição desta Comissão, é 
cquele que leva a Comissão ao seu estudo final. Quero lembrar que 
é difícil este caminho, há alguns anos, na Câmara dos Deputados, 
apresentPi um projeto que obrigava, na forma da Consolidação das 
Leis do Trabalho, a que o SESC, o SESI, a LBA instalassem as creches 
previ>tas desde 1943. A resistência foi imensa e o projeto não passou 
nunca. Todas essas entidades que deviam, pela lei, colaborar na cons-
trução de creche.> se retraíram e as creches nunca foram construídas. 

Também, um outro exemplo típico é o que aconteceu com o texto 
constitucional que impedia a discriminação por sexo no acesso aos 
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cargos privados e públicos. O texto figurou na Constituição de 1967, 
em conseqüêncit>. disso veio a Lei n.0 5.478, mas já a Constituição de 
1969 esqueceu de reproduzir a disposição. Não sei se por acaso ou 
porque seus ilustres autores achavam desnecessária essa afirmação 
Constitucional. 

Finalmente, quero me regozijar com as brilhantes palestras aqui 
realizadas, que serão um roteiro para esta Comissão. De agora por 
diante temos vm material efetivo, selecionado, estudado, que servirá 
de norte para muitas das nossas pesquisas e conclusões. 

Felicito, Sr. Presidente, a V. Ex.a e à Comissão por terem iniciado 
o~ trabalhos, com tão valiosa ajuda. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra à 
nobre Deputada Lygia Lessa Bastos. 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS- Sr. Presidente, sobre a exce-
lência das exposições já falaram os que me antecederam e de minha 
parte devo dizer que estou gratificada com a presença da Dra. Car-
mem Barroso, Maria Machado Mata Campos, Fúlvia Rosemberg e 
Guiomar Ramos de Melo. Apenas desejo fazer duas indagações para 
que essas respostas das nossas visitantes .sirvam de valioso recurso 
para o que nós vamos fazer nesta Comissão. 

Eu desejariP. saber no contexto da legislação brasileira, quais as 
leis ou dispositivos legais que deviam ser alterados em defesa da 
mulher. Se há alguma pesquisa da Fundação ou de outro Instituto 
em torno dessa revisão da legislação brasileira? 

A SRA. CARMEM BARROSO - Com essas recomendações que 
nós apresentamos, na especificação daquelas medidas que deveriam 
ser tomadas para aumentar essas oportunidades de empregos, estão 
consubstanciadr.s algumas das medidas legislativas que nós conside-
ramos urgenk.,; r também em relação às creches, não é? 

Em relação às oportunidades de emprego, por exemplo, nós re-
iacionamos as seguintes sugestões: 

- Efetiva extensão dos benefícios trabalhistas e do salário mí-
nimo a todas as categorias trabalhadoras. 

- Estabelerimento da estabilidade da trabalhadora em período 
de gestação e amamentação. 

A efetiva incrementação das leis que proíbem d.l.scriminação no 
acesso a carg<.lS e discriminação salarial. 

O aperfeiçoamento de tais leis visando inclusive o anonimato do 
denunciante e cutras formas que impeçam posterior discriminação. 
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A revisão, conforme recomenda o estudo do Ministério do Trabalho 
e de toda a legislação protetora do trabalho feminino, à luz dos 
nossos conhecimentos científicos e tecnológicos existentes e que cada 
uma das medidas protecionistas, depois de analisadas, seja devida-
mente extendidu a todos os trabalhadores ou eliminadas para todos 
eles. 

Quanto à legislação, nós .sugerimos também o aumento das pe-
nalidades aos empregadores que infringirem a lei, já que hoje as 
sanções previst<>.s são irrisórias. 

Quanto ao Código Civil, seria bom falar das creches, também 
quanto às creches há uma série de recomendações, que poderiam ser 
feitas. 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS - Se constam das recomenda-
ções serão examinadas. Inclusive, estou como autora de 22 emendas, 
em tramitação sobre CLT e Constituição. Eu pensei que tivessem feito 
uma pesquisa, sobre essa legislação, então eu gostaria de obtê-la. Mas, 
de qualquer maneira, está nas recomendações e vamos, todos nós da 
Comissão, ler com atenção o trabalho de todas. 

Apenas par~.t concluir, dado o adiantado da hora, eu gostaria 
de saber se consideram que uma comissão especial, do Congresso, de 
caráter mais duradouro do que uma CP! seria contribuição relevante 
para as soluções que se pretende para igualdade jurídica e social 
entre o homem e a mulher no Brasil. 

A SRA. CARMEM BARROSO - Voltando à questão anterior, sobre 
legislação, nós pretendemos publicar num caderno de pesquisa um 
regundo artigo da Advogada Marly Cardone, que vai tratar da mu-
lher no Direito Civil, já temos aquele publicado sobre a mulher no 
Direito do Trab&lho. 

Quanto à Comissão, acho uma sugestão importantíssima ou a nível 
de Congresso ou como melhor considerarem. Se, talvez, a nível minis-
terial ou comis:,ão interministerial, aliás é uma das recomendações 
que o próprio Plano Mundial da ONU, já incluiu. 

o SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Desejo agradecer a pre-
sença da Dra. Carmem Barroso, da Professora Fúlvia Rosemberg, 
Professora Maria Machado Malta Campos, Professora Guiomar Men-
c:es de Melo, que tiveram a temeridade de vir, numa sociedade patriar-
cal como é o Congresso Nacional. Mas devo tranqüilizar as palestran-
tes; esse patriarcado é apenas aparente. 

Eu estaria tentando em dizer q_ue estamos fascinados, encantados, 
se não corrêssemos o risco de cair num estereótipo tão condenado 
pela Professora Fúlvia Rosemberg. 
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Fazemos um apelo aos ilustres palestrantes para que continuem 
D colaborar com esta CPI com o acervo dos seus estudos, e que será 
da maior utilidade. 

O SR. FRANCO MONTORO- Contrariando o Regimento. permi-
te-me V. Ex.a. faça uma interrupção? (Assentimento da Presidência.) 

Aproveitando a sugestão de V. Ex.a. e a feita há pouco pela 
Relatora, dada que a Fundação Carlos Chagas se está ocupando, com 
tanta objetividade e profundeza do problema, entendo seria comple-
mentação excelente que S. s.a.s poderiam oferecer ao Congresso, se 
uma das Comissões se dedicasse ao estudo do problema das modifica-
ções legislativas, das indicações isoladas em relação ao Direito Civil 
e ao Direito do Trabalho. Uma revisão conjunta constituiria magnífica 
contribuição. CE:rtamente, contaria com a colaboração de professores 
de Direito das Faculdades de São Paulo. Eu mesmo recebi algumas 
zugestões da P!:ofessora Cardone e as encaminhei e hoje são projetos 
de lei. Já agora, abriu-se a possibilidade de uma revisão da matéria 
e o Congresso pode contribuir para a solução desse problema, que 
não é apenas legislativo, pois a experiência mostrou que é muito 
mais cultural ~ que o preconceito existe. A Lei Fundamental diz que 
"todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo". Só falta uma 
lei que mande pôr em vigor todas as outras, como dizia Capistrano 
de Abreu. É o oue está faltando, aqui. 

Então, para esta complementação, a Fundação poderia dar mag-
nífica contribuição, como acaba de oferecer, numa perspectiva geral 

um estudo específico sobre as modificações legislativas indicadas. 

No meu entender, seria contribuição magnífica e muito adequada 
às finalidades desta Casa Patriarcal, como disse V. Ex.a. 

o SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Passo a sugestão às mãos 
da Dra. Carmem Barroso. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 19 minutos.) 
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5.a REUNIAO 

5/5/77 





CONGRESSO NACIONAL 

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO 

Incumbida de examinar e emitir Relatório sobre o Reque-
rimento n.0 15, de 1976 (CN), que "cria a Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito para examinar a situação da mulher 
em torto<; os setores de atividades". 

5.a REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE 
MAIO DE 1977 

As nove h0ras e trinta minutos do dia cinco de maio do ano de 
mil novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, reúne-se 
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito incumbida de examinar 
a situação da mulher em todos os setores de atividades, com a pre-
8ença dos Senhores Senadores Cattete Pinheiro, Heitor Dias, Otto 
Lehmann, Nelwn Carneiro e Gilv-an Rocha e os Deputados Lygia 
Lessa Bastos, Theobaldo Barl;2sa, Jaão Menezes, Sérgio Murilo e 
Pacheco Chave.~. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se-
nadores Milton Cabral, Augusto Franco, João Calmon, Accioly Filho 
e Franco Montoro e os Deputados Inocêncio Oliveira, Cid Furtado, 
Leur Lomanto, Angelina Rosa, Emanoel Waismann e Rubem Dourado. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Senador Gilvan Rocha, Presidente 
àa Comissão, c1etermina ao Assistente da Comissão, que seja lida a 
Ata da reuniã·J anterior. Colocada em votação é a mesma aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente enaltece a figura da convidada 
ilustre, Dra. Maria Rita Soares de Andrade e cita a sua participação 
na vida pública, e em seguida a palavra é dada à conferencista. 

Dra. Maria Rita Soares de Andrade, no transcorrer da sua pales-
tra, acompanhou a trajetória da participação da mulher na vida 
pública, sempre no papel obscuro. Encareceu a necessidade de ofere-
cerem os partidos políticos maiores oportunidades para as mulheres, 
reafirmando que os homens e estas, trabalhando juntos, progredirão 
muito mais. 
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Finalmente, lança o apelo para que o Executivo abra as portas 
1Jara a mulher, no sentido de participar com igualdade dos destinos 
da Nação, a exemplo de outros países mais e menos adiantados. 

Durante a Conferência, fizeram uso da palavra os Senhores Se-
nadores Heitor Dias, Nelson Carneiro e Gilvan Rocha e os Deputados 
João Menezes, Pacheco Chaves e Lygia Lessa Bastos. 

Encerrando os trabalhos, o Senhor Senador Gilvan Rocha agra-
dece a presenç> da convidada e comunica aos Senhores Membros da 
Comissão, que o apanhamento taquigráflco da referida reunião será 
publicado em anexo à presente Ata. 

Nada ma!s havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons-
tar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi·· 
dente, demais Membros da Comissão e vai à publicação. 

ANEXO A ATA DA 5.a REUNIAO, 
REALIZADA EM 5-5-77 - (CPI DA MULHER) 

(Publicação autorizada pelo Senhor Presidente, 
Senador Gilvan Rocha) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Há número regimental, 
declaro aberta a reunião. 

Em virtude de não haver expediente sobre a mesa, o Secretário 
lerá a Ata da última reunião. 

(É lida a Ata da quarta reunião, realizada em 28 de abril de 
1977, no Auditório Milton Campos.) 

o SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em discussão a Ata. 

Se nenhum dos Srs. Congressistas desejar fazer uso da palavra, 
vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Congressistas que a aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 

Desejo voltar a informar aos Srs. Congressistas, que esta Comis-
são já tem em mãos bancos de dados fornecidos pelo Centro de 
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Processamento de Dados, aqui do Senado, sobre Normas Jurídica.s, 
Legislação a partir de 1946, Discursos de Senadores a partir de 1973, 
e Jurisprudência Brasileira a partir de 1972, referentes a problemas 
da mulher. 

Por outro lado, já está na Comissão o Relatório da 1.a Conferên-
cia Internacional da Mulher, realizada no México. 

Desejo, também, em resposta ao requerimento do Sr. Deputado 
Sérgio Murilo, dizer que entraremos em contato com alguns colega.s 
Parlamentares, para que se possa, através de contatos com Compa-
nhias Aéreas Internacionais, viabilizar o convite para personalidades 
internacionais. Acho que seria do maior interesse desta Comissão 
ouvir esses personagens mundiais. E, tendo em vista que a nossa 
dotação orçamentária é limitadíssima, achamos por bem que seria 
interessante um contato com companhia.s estrangeiras que nos ga-
ran tisse.n a vinda dessas pessoa.s. 

Esta Presidência, com alegria muito especial, deseja saudar a 
ilustre Jurista Brasileira, Dra. Maria Rita Soares de Andrade. Com 
muito júbilo, vejo uma conterrânea, uma mulher, em cujo curriculwn 
existe um item da maior importância, que com grande orgulho 
ela ostenta logo na.s primeiras linhas: é uma mulher filha de pais 
operários que conseguiu atingir as culminâncias da sua carreira. A 
simples presença da ilustre Jurista neste recinto é a melhor demons-
tração da tenacidade da mulher brasileira. 

A Dra. Maria Rita foi Juíza Federal no Estado da Guanabara, 
nomeada pelo General Castello Branco, entre 1967 e 1974. Funcio-
nou, como Advogada, no Supremo Tribunal Federal; foi Procurado-
ra Fiscal da Fazenda Nacional no seu Estado de origem; Procurado-
ra da República; Procuradora Geral do Estado da Consultoria Jurí-
dica de vária.s empresas sergipanas; participou do 2.° Congresso In-
ternacional Feminista de 1931; professora, por concurso de provas e 
títulos, de Literatura no Colégio Universitário da Universidade do 
Brasil; Vice-Presidente da Associação dos Magistrados Federais; com 
extensa lista de trabalhos publicados, com uma experiência extraor-
dinária em jornalismo, é bem um exemplo, como dizia, da tenaci-
dade de uma mulher sergipana, originária de um dos Estados mais 
pobres do País e que pode perfeitamente, com alta autoridade, tra-
zer a esta Comissão suas impressões e sua experiência de uma vida 
devotada, certamente com dificuldades inúmeras, inclusive pela dis-
criminação sexual que ainda existe em nosso País. 

Portanto, com muito orgulho, esta Presidência vai passar a pa-
lavra à ilustre Dra. Maria Rita Soares de Andrade, dizendo que, 
pelas nossas normas, ela fará uma exposição aos membros da Co-
missão e será inquirida pelos Srs. Congressistas interessados. 
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O SR. PACHECO CHAVES (MDB - SP) - Sr. Presidente, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Pois não. 

O SR. PACHECO CHAVES (MDB - SP) - Desejaria, antes de 
ouvir as palavras da ilustre conferencista - que estão sendo aguar-
dadas com o maior interesse, pela personalidade apresentada e pela 
competência com que tem-se havido nos temas que interessam a 
esta Comissão - pedir a V. Ex.a uma providência ou uma informa-
ção: exatamente no dia em que as outras conferencistas compare-
ceram a esta Comissão, li, estampada nos jornais de Brasília, de 
São Paulo e do Rio de Janeiro, a notícia de que o Itamarati, Minis-
tério das Relações Exteriores, discriminava contra a existência de 
Diplomatas do sexo feminino. Aquela notícia chocou-me tremenda-
mente, porque, justamente, coincidia com aquela palestra tão inte-
ressante que fora realizada pelas quatro depoentes que aqui compa-
receram na última quinta-feira e que descreviam as discriminações 
existentes para o trabalho feminino. 

Ora, justamente em um trabalho diplomático em que a mulher, 
evidentemente, pode desenvolver sua capacidade, em toda sua ple-
nitude, em concorrência com os diplomatas de sexo masculino, acha-
va que deveríamos lançar o nosso protesto ou, pelo menos, informar 
se é verdade essa notícia e se procedem as medidas restritas ao 
exercício da diplomacia por mulheres. 

Era o que tinha a dizer, pedindo desculpas à ilustre conferen-
cista. 

A SRA. MARIA RITA SOARES DE ANDRADE -Darei essa in-
formação a V. Ex.as daqui a pouco. 

O SR. PACHECO CHAVES (MDB - SPl -Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE ( (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra, en-

tão, à Dra. Maria Rita Soares. 
A SRA. MARIA RITA SOARES DE ANDRADE - Excelentissimo 

Sr. Presidente, Excelentíssimo Srs. Membros da Comissão, ao con-
vidar-me para esta palestra, o Senado está, de certo modo, transgre-
dindo a Constituição. 

Pela Constituição Brasileira, quem faz setenta anos é incapaz; 
depois de sententa anos, todo mundo é proibido a trabalhar e já 
fiz isso há três anos. De sorte que V. Ex.as estão, de certo modo, 
transgredindo a Constituição. Deram-me, contudo, um grande pra-
zer, porque a história das reivindicações femininas no Brasil é, de 
certo modo, a história da minha própria vida. A luta para que a 
mulher tivesse um lugar ao sol, no mundo inteiro, tem sido renhida. 
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Na França, começou com a Revolução Francesa, pode-se dizer, 
quando Madame Fauntinet fez um memorial à Assembléia, com mui-
ta amargura, demonstrando que a mulher, em todas as fases da 
história, contribuía para a melhoria da vida na França e, em um 
momento daqueles em que elas também haviam dado tudo, não se 
admitia que a mulher participasse da reorganização político-jurídica 
do país. 

Quando se tomou as dores do elemento feminino, na Assembléia, 
foi o porta-voz, sem êxito, entretanto, dessas reivindicações. 

Na Inglaterra, as primeiras que se dispuseram a isso foram 
achlncalhadas, ridicularizadas. Ainda hoje, quando se fala em su-
fragista inglesa, fala-se na mulher ridícula. No Brasil, também, não 
ficou por menos. 

Não tivemos a sorte daquela Ster Morris, dos Estados Unidos, que 
conseguiu levantar o seu Estado, erguer a sua voz, demitir um juiz 
de paz, ser nomeada para substituí-lo e, daí por diante, assegurar 
à mulher uma participação eficiente na vida pública, pelo menos, 
no seu Estado. Depois, os Estados Unidos têm admitido a participa-
ção da mulher. 

Entretanto, na velha Europa, as coisas estão muito melhores do 
que no Brasil. Vimos, agora mesmo, a Suécia nomear para o Gabi-
nete cinco mulheres de uma só vez. O Presidente francês tem mu-
lheres em seu gabinente; no Brasil ninguém, até hoje, conseguiu 
quebrar esse tabu. 

Sempre digo que a história das reivindicações femininas do Bra-
sil é de um .grande fracasso, na ordem política, e de um grande êxi-
to, na ordem social. Ninguém pode negar isso. 

Tivemos, desde o Império, mulheres que se dispuseram a fazer 
essa reivindicação. Em 1885, tivemos a primeira eleitora no Rio Gran-
de do Sul: uma dentista, a Dr.11 Delon. Negada a inscrição, ela foi 
ao juiz e obteve permissão para ser inscrita. Depois, só em 1917, outra 
mulher tentou, a Professora Leopoldina Adauto. Obteve, mas não 
conseguiu votar, nem ser votada. 

No entanto, quando a mulher conseguiu abrir as portas da uni-
versidade, a sua situação começou a melhorar. 

A Dra. Berta Lutz foi convidada para uma conferência interna-
cional, em 1902, nos Estados Unidos. Teve tal atuação que o seu 
nome se projetou no Pais. De volta, fundou a Federação Brasileira 
pelo Progresso Feminino. Daí por diante, começou a organizar o ele-
mento feminino, para fazer as suas reivindicações. 
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Em 1928, o Deputado Juvenal Lamartine resolveu apoiar as rei-
vindicações femininas e conseguiu do Governador José Augusto Be-
zerra de Menezes que o Rio Grande do Norte votasse uma lei dando 
o direito de voto à mulher. Pela primeira vez uma brasileira, a Pro-
fessora Alzira Soreano, foi eleita Prefeito do seu município; as mu-
lheres votaram em deputados e senadores, votos que foram anula-
dos aqui pelo Congresso; não admitiram. 

No entretanto, a Constituição de 1891 não fez discriminação con-
tra a mulher, porque considerou a todos indistintamente cidadãos 
brasileiros. Não era proibido, pela Constituição, o alistamento de mu-
lheres como eleitoras. A Constituição calou, disse que todos nasci-
dos no Brasil eram cidadãos, logo todos podiam se alistar e se ele-
ger. 

Mas, V. Ex.as, que são políticos, sabem melhor do que eu como 
se faziam as eleições, como eram e são as organizações partidárias, 
as discriminações que se operam nelas e que continuamos, na Re-
pública como no Império, submetidos àquela oligarquia agrária do 
pessoal que tem dinheiro. Continuamos, politicamente, herdeiros das 
velhas sesmarias portuguesas, com poucas modificações. Mas ontem 
e, infelizmente, hoje, ainda é mais ou menos a mesma coisa. 

Todavia, a mulher brasileira, na primeira oportunidade que te-
ve de exercer o poder, que foi com a Princesa Isabel, soube usá-lo 
no interesse social e fazer dele um instrumento de justiça, pois o 
ato de maior repercussão na vida pública do Império foi, inegavel-
mente, a libertação dos escravos o maior abalo de estrutura social 
que se operou no País. 

Não obstante, isso não serviu para modificar a atitude política 
em relação à mulher. Mas, a revolução conseguiu influir na estrutu-
ra econômica e social do País, e, em 1930, mudou um pouco. Berta 
Lutz, já tendo sua federação com ramificações nos Estados, conse-
guiu organizar, com o apoio do Governo Federal e de outros Gover-
nadores, o II Congresso Internacional Feminista. Atraiu aqui lideres 
feministas de vários países, inclusive da Inglaterra e dos Estados 
Unidos; essas líderes, coin o exemplo dado de seus países, trouxeram 
realmente um alento novo ao elemento feminino do Brasil. Podemos 
assegurar que nada foi dado, de mão-beijada, à mulher, até hoje no 
Brasil. Cada conquista é uma batalha, em todos os sentidos. 

No Congre.sso Internacional Feminista apresentamos várias te-
ses e dali saiu a inclusão da mulher no Tribunal do Júri, as prisões 
femininas, pois, até então, não existia; saiu também a proposição 
para a derrogação do inciso 2.0 do art. 6.0 do Código Civil que tornou 
a mulher casada relativamente incapaz. 
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É de notar que Clóvis Bevilacqua não pusera no seu anteproje-
to a incapacidade relativa da mulher casada. Isso foi obra do Con-
gresso de Parlamentares menos avisados e mais retrógrados. No an-
teprojeto do Clóvis Bevilacqua, a mulher casada não era relativa-
mente incapaz. 

Também, no Congresso Internacional Feminista, reivindicamos 
o direito ao voto para a mulher e a sua conseqüência, o direito a se 
eleger. Quando veio a eleição para a Constituinte - e sabemos que 
a Constituinte foi conseqüência do movimento de São Paulo de 1932 e 
no movimento de 32, como em todos esses movimentos no Brasil_ a 
mulher teve participação eficiente, porque, na hora do sacrifício _ 
perdoem-me V. Ex.as- os homens se lembram sempre que há mulhe-
res dispostas a eles. 

A Dra. Carlota Pereira de Queiroz, médica, foi de grande efi-
ciência durante a Revolução Paulista. Quando a revolução fracassou 
e os líderes tiveram que ser exilados, a Dra. Carlota foi o "pombo 
correio" entre o grupo que ficou no Brasil e o grupo de exilados. 
De sorte que, quando veio a eleição para a Constituinte, o Dr. Ar-
mando Sales de Oliveira considerou que seria iníquo não pôr a Dra. 
Carlota na chapa, para que ela se elegesse. Assim, ela foi a primeira 
mulher eleita parlamentar para a Constituinte. A Dra. Berta Lutz, 
Líder Feminista, não conseguiu a eleição para a Constituinte, mas 
funcionou depois, na Legislatura Ordinária. 

Isso é um fenômeno que se tem constatado muito no Brasil. 
Todo mundo tem medo de líder feminista. E tem tanto medo que 
quando se escolhe a mulher para certos cargos de relevo, escolhe-se, 
principalmente uma que não tenha essa pecha. Quer dizer, quem 
tem coragem de se dizer feminista, fica em "lista negra", em ge-
ral, no Brasl. Esta foi a prejudicial da Berta Lutz para não se 
eleger para a Constituinte. Teve, no entanto, na Legislatura Ordi-
nária uma grande atuação. Os treze princípios básicos que ela apre-
sentou ainda hoje podem servir de modelo para a organização po-
lítica do Brasil. 

Em 1930, houve uma mulher gaúcha que se destacou muito na 
propaganda que antecedeu a Revolução, na Aliança Liberal. Foi a 
Dra. Natércla Silveira, que era muito jovem, naquela época. Lutava 
com grandes dificuldades e, no dia do assassinato de Simões Lopes, 
ela estava na escadaria da Câmara, falando ao povo, sem nenhum 
temor. 

Todavia, houve tudo o que sabemos, e a revolução, para se es-
truturar, não precisou da colaboração de nenhuma mulher; elas 
não tiveram vez! 
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A dificuldade maior, até então, é que as próprias universidades 
abriam-se com dificuldade ao elemento feminino. Daí, por que afir-
mo que a carta de alforria da mulher no Brasil foi a abertura das 
universidades. 

Quando estudei, na Bahia, fui a única mulher na Faculdade de 
Direito, de 1922/1926. Matriculei-me em 1922 e, até a minha saída, 
não houve outra mulher. Só duas mulheres se haviam formado an-
tes de mim, na Bahia, a Dra. Marieta Magalhães e a Dra. Ermelinda 
Paez. Dra. Ermelinda foi Procuradora junto ao Tribunal de Contas, 
na Bahia. 

Aqui no Rio, a luta pelo trabalho da mulher como advogada foi 
dificílimo. A Dra. Nices de Campos formou-se e não conseguiu exer-
cer a profissão, a não ser por mandato do Supremo Tribunal Fe-
deral, em 1912. Lutou oito anos para ser membro do Instituto da 
Ordem dos Advogados do Brasil, porque a maioria do Instituto não 
admitia a inscrição de mulheres. Mas foi uma mulher de grande 
valor: primeira chefe da Seção de Jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da Guanabara e quem criou as primeiras ementas dos acór-
dãos do Brasil. Nas outras profissões, as dificuldades foram as mes-
mas! 

A primeira médica do Brasil teve que se formar no estrangeiro, 
porque as faculdades não admitiam mulheres em seus quadros. Só a 
Dra. Rita Lobato conseguiu e.studar no Brasil, pois as primeiras qu-:) 
tentaram não conseguiram. 

Hoje, quando olhamos o panorama do Brasil, o que vemos? Nas 
profissões liberais, o êxito das mulheres é absoluto. O número de 
médicas, advogadas, engenheiras trabalhando - e, principalm~ntJ a:; 
que trabalham por conta própria - é o maior do mundo inteiro. 
Temos maior número de mulheres em profissões liberais do que os 
Estados Unidos. Em todas as outras profissões, o número de mulheres 
aumenta a cada dia mais. E aumenta, realmente, com êxito. 

Agora, é lamentável que no Brasil ainda não se tenha compre-
endido que ninguém o pode governar sem a colaboração da mulher 
em pontos chaves. Tenhó dito isso sempre e vejo as dificuldades em 
todos os movimentos políticos de que participei, e considero que eles 
não chegaram aos seus objetivos justamente por isso. 

Durante o movimento, quando tudo é luta, tudo é renúncia, tudo 
é sacrifício, os homens compreendem que sem a mulher eles não 
conseguem as coisas; sem a mulher nessas horas difíceis, as coisas 
se processam de outra maneira. Mas, sempre que esses movimentos 
vencem e se estruturam, esquecem-se do trabalho da mulher. Foi as-
sim sempre. Em 1934 apenas São Paulo e a Bahia tiveram essa cons-
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ciência, porque São Paulo incluía a Dr.6 Carlcta que foi realmente 
uma Deputada de valor em sua chapa e se elegeu. Na Bahia, Juraci 
Magalhães incluiu a Dr.6 Maria Luíza Bitencourt, os Senadores Nelson 
Carneiro e Heitor Dias podem dar testemunhos. Membro da Comissão 
de Constituição e Justiça, foi realmente um elemento que teve grande 
influência na estruturação da Constituição da Bahia, naquela época. 
A Dr.6 Lili Lages, que é médica, foi também elemento atuante na 
Assembléia de Alagoas. 

Mas, daí por diante, tivemos uma grande oportunidade e per-
demos. Foi, realmente, o Governo que não houve de José Américo e 
Armando Sales. 

Se fosse o Sr. José América o eleito a Presidente, é claro que o 
Nordeste teria trazido uma grande contribuição feminina ao Parla-
mento, naquela época, porque era propósito dele, como era propósito 
dos que governavam alguns Estados naquela época, atender às rei-
vindicações femininas. Mas, houve aquela grande traição, deu um 
retrocesso de não sei quantos anos ao Brasil a as mulheres não 
tiveram vez. Depois nós nos engajamos - os elementos femininos 
que faziam as reivindicações menos abertas porque sempre fomos 
contra tudo que pudesse desaguar numa revolução contra o Poder 
Constituído- num movimento que resultou na deposição do Governo 
instituído em 1937 e 1945. Mas, naquele momento tivemos, realmente, 
uma grande atuação, porque os casos mais graves no Tribunal de 
S-egurança Nacional, muitos dos mais graves não foram entregues 
a advogados, mas, para advogadas e conseguimos, no Tribunal Fe-
deral, acabar com a invulnerabilidade do Tribunal de Segurança Na-
cional e - o Senador Gilvan não sabe - como "graveto é que 
quebra a panela", o primeiro caso que o Supremo Tribunal jul-
gou, anulando a decisão do Supremo Tribunal de Segurança Na-
cional, foi de Edmundo Morais, filho daquela família da pensão de 
Salgado, que teria - na pensão onde morava com outros soldados 
- dito umas coisas desagradáveis sobre o nosso amigo interventor 
Eronias de Carvalho e sobre o próprio Chefe do Gc·verno Federal. 
Então, por castigo, ele fora transferido de Sergipe para a Bahia. Mas, 
fez-se o inquérito ,ele foi processado e, de acordo com o Decreto n.0 474, 
foi pregado aquele "editalzinho" na porta do quartel onde ele tinha 
servido julgado e condenado, sem ser ouvido. Quando a família me 
escreveu sobre o problema, fui ao Tribunal de Segurança e vi que 
aquilo era um absurdo. Mas todos disseram: Não adianta, pois o 
Supremo Tribunal não conhece de case-s julgados pelo Tribunal de 
Segurança. Eu disse: Não faz mal vou impetrar um habeas corpus. 

Impretei um habeas corpus demonstrando que ele não podia 
receber nem aquela citaçãozinha, pregada na porta do Tribunal, 
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porque, se estava na Bahia, como podia ver aquela citação pregada 
no Tribunal, lá em Sergipe? Por sorte, o relator desse processo foi o 
Ministro Laudo Camargo que achou que, realmente, era a própria 
Constituição que dizia que toda a instituição Criminal devia ser con-
traditória. Como o julgamento daquele processo fora sem audiência 
do acusado, deu o habeas corpus. 

E foi essa Concessão que deu lugar à impetração do habeas 
corpus em favor de Armando Sales de Oliveira, de Otávio Manga-
beira e Paulo Nogueira Filho. 

Alguns são muito moços, não devem ter participado do almoço 
que se ofereceu ao Dr. José América pela entrevista-bomba daquela 
época, quando ficou deliberada a impetração do habeas corpus em 
favor de Armando Sales e Otávio Mangabeira, porque levei para o Dr. 
Prado Teles o resultado desse julgamento. Então, fez-se uma reunião 
e resolveu-se impetrar aquele habeas corpus, assinado por todos os 
advogados do País, o Supremo Tribunal - tendo como relator o Mi-
nistro Aníbal Freire - acolheu o pedido e, com isso, a ditadura 
acabou. 

Depois que o Supremo Tribunal anulou as decisões do Tribunal 
de Segurança Nacional e este não teve mais vez, o Governo resolveu 
acabar com ele e acabou mesmo. 

De sorte que, a atuação da mulher no Brasil tem sido assim. 
Depois de 1945 - todo mundo sabe -, todos aqueles que foram 
injustiçados, aqui pelo Sul, os que assinaram Manifesto Mineiro, em 
1943, se não me engano, tiveram os atos de perseguição anulados e 
voltaram às suas funções. Conosco, lá no Nordeste, principalmente 
com o elemento feminino, não aconteceu nada. Quem perdeu tudo, 
perdeu mesmo e acabou. 

Mas, nem isso nos desviou da atitude que nos impusemos -
quando acharem que está muito, podem dizer que paro - de não 
desertar das reivindicações políticas do País. Assim, as mulheres to-
maram parte dos movimentos de 50, de 54 e de 64. Tivemos sempre, 
como resultado de nossa -atuação política, frustrações. 

Afirmo sempre que a mulher tem tido êxito no trabalho indivi-
dual, tem tido êxito na reformulação da estrutura social do País, 
mas, na ordem política, só tem tido fracassos. São raros os casos como 
o da Lygia Bastos. Vemos, entre tantos Deputados pela Guanabara, 
apenas uma Deputada. Nunca houve uma Senadora, nunca houve 
uma Ministro de Estado. Será que as mulheres, no Brasil, são menos 
capazes do que as de outros países? Não acredito nisso, porque vejo 
em todas as que se dedicam às funções liberais, o êxito absoluto em 
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todos os ramos em que se especializam. Vejo que elas fazem tudo 
o que se destinam a fazer. E não é só isso. Tive a oportunidade de 
fazer, a pedido da UNESCO, por intermédio do IBECC um levanta-
mento da situação do trabalho da mulher no Brasil. Cheguei a uma 
conclusão muito alentadora: é quase igual o número de mulheres e 
de homens como força de trabalho no País. E há mais uma circuns-
tância: depois de uma certa idade, o número de mulheres que tra-
balham é maior do que o número de homens, quer dizer, as mulheres 
transgridem sempre a Constituição. Depois de setenta anos, há maior 
número de mulheres trabalhando do que de homens. Este, o levan-
tamento que fiz e creio que interessará muito a esta Comissão. :e 0 
levantamento feito pelo IBGE, no ano de 1973, e que possui dados 
até 71. Mas será interessante verificar que, entre 13 e 14 anos 0 
número de mulheres trabalhando, a essa época, era de 561.144, de 
homens, 562 .107. Como se vê, a diferença é mínima. De 15 a 19 anos, 
o número de mulheres, 538.790, o número de homens, 497.352; dos 
20 aos 24 anos, número de mulheres, 452. 435, o número de homens, 
438.940; de 30 a 39 anos, 635.130 mulheres, 624.380 homens; de 40 
a 49 anos, 19. 750; de 50 a 59 - isso é na região do Rio de Janeiro -
336.800 mulheres, 332.836 homens; de 60 a 69 anos, 205.920 mulheres, 
homens 180.846. De 70 e mais, 136.000 mulheres e 96.000 homens. 

Isso explica-se por uma razão: as mulheres também emigram, 
elas também saem dos seus Estados para trabalhar nos centros mais 
desenvolvidos. 

Na segunda região, que é São Paulo, entre 14 anos, também, há 
menos mulheres; 1.121 homens e 1.104 mulheres. Como se vê, a 
diferença é pequena. De 15 a 19 anos, já existem mais mulheres, 
1.013 por 986; de 20 a 24, um pouco menos de mulheres, 894 mil 
por 901; de 25 anos, também é pequena a diferença para o homem, 
1.245 para 1.272; de 40 a 49 anos, também uma pequena diferença. 
Na região de São Paulo, as mulheres só começam a trabalhar em 
maior número do que os homens depois de 60 anos de idade - 206 
mil para 180 mil. Devemos compreender isso pela situação social de 
São Paulo. Há maior número de famílias abastadas, menor número 
de mulheres precisando trabalhar. 

No Paraná, também, a situação entre lO e 14 anos é 1.148 para 
1. 176; dos 15 aos 19 anos, 1. 001 por 980 - já há maior número de 
mulheres; de 20 aos 24 anos, 790 mil para 783; de 25 aos 29 anos, 
um pouco menos de mulheres: 608 mil por 615; de 30 aos 39 anos, 
907 mil para 1.031 homens. Explica-se que nesta faixa de idade é a 
fase em que a mulher se casa e tem filhos. De sorte que, nesta faixa 
dos 25 aos 40 anos, o número de hcmens é maior do que o número 
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de mulheres. Mas, até os 20 anos e depois dos 49, o número de 
mulheres, em geral, aumenta sobre o número de homens, menos 
nas regiões de gente mais abastada. 

No Maranhão, Piauí, Sergipe, no Nordeste em geral, o número 
de mulheres que trabalham é maior do que o número de homens. 
De 10 a 14 anos de idade, 1.955.000 mulheres para 1.918.000 homens; 
de 15 aos 19 anos, 1. 712.000 por 1.567.000; de 20 a 24, 1.378.000 por 
1.195.000; de 25 aos 29 aos, 1.044.000 por 901; de 30 a 39 anos, 
1.641.000 por 1.402.000; de 40 a 49 anos, 1.215.000 por 1.106.000; 
agora, de 50 a 59 anos, 793. 000 por 808. 000; de 60 a 69 anos, 463. 000 
mulheres para 476.000 homens; de 60 em diante, 309.000 mulheres 
para 269. 000 homens. 

Como se vê, na idade mais avançada, há maior número de 
mulheres trabalhando do que de homens. No Nordeste é muito maior 
o número de mulheres do que no Sul e no Centro. Explica-se muito 
bem pelas condições de vida da região. 

Chegamos à seguinte conclusão: a melhoria de nível de vida que 
se constata, principalmente nas famílias do nordeste é a conseqüên-
cia exclusiva do trabalho da mulher. Nós nordestinos sabemos que 
antigamente os homens das famílias numerosas no Nordeste imi-
gravam para o Sul a procura de trabalho, e as mulheres ficavam 
fazendo trabalho de cozinha, de agulha para sobreviver; mas depois 
que o número de mulheres freqüentando os bancos escolares começou 
a aumentar, elas começaram a trabalhar em outros serviços e onde 
havia um só produzindo, há dois, três, quatro, cinco. 

Um fator importante a anotar é o seguinte: enquanto as nomea-
ções eram de mão beijada, os altos cargos da República eram sempre 
para os homens: filhos de Ministros, filhos de Deputados, de Sena-
dores; as mulheres, em geral, não tinham vez, porque as mulheres 
dessas famílias, também, não tinham necessidade de trabalhar. Os 
pais ganhavam relativamente bem e elas não tinham necessidade. 
Mas, depois que as portas das universidades se abriram e elas co-
meçaram a encher os bancos escolares, isso mudou. Não tínhamos, 
praticamente, Procuradoras da República no Brasil. Depois que 
abriram concurso para Procurador, as procuradorias estão cheias 
de mulheres. 

Na judicatura, a resistência ao ingresso da mulher foi enorme. 
Ainda me lembro da primeira mulher que rompeu a barreira, na 
Guanabara, a Dr.a Iete Romilda Passarem. Ela estava fazendo con-
curso e um dos membros da mesa, o Dr. Souza Leão - era meu 
companheiro, tinha um escritório em frente ao meu, na rua da 
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Quintanda- cada vez que ele saía da banca, dizia: "Quero ver desta 
vez o Tribunal da Guanabara barrar a entrada da mulher, porque as 
provas desta moça nenhum dos candidatos está fazendo igual. "E 
realmente a Iete conseguiu romper a barreira e, daí por diante, 
outras mulheres entraram. 

Quando se restaurou a Justiça Federal no País, o meu nome foi 
incluído na lista tríplice, em lista para a Guanabara. Sei que houve 
resistências - quem indicou meu nome foi o Ministro Juracy Ma-
galhães - e quando ele deixou o Ministério, quiseram cortá-lo e a 
muitos outros. Mas o Presidente Castello Branco e o General Ernesto 
Geisel, que era chefe do gabinete, segundo me informou o Ministro 
Mem de Sá, quiseram fincar pé, para que o meu nome permanecesse 
na lista, e assim, fui nomeada. Quando me perguntam se fui nomeada 
sem concurso, digo: fiz concurso durante 53 anos, como Advogada. 
Quando fui nomeada, já era Advogada há 43 anos, desde 1923. Antes 
de me formar fui rábula, caso contrário não me teria formado. 
Quando, em 1922 eu era a única na Faculdade de Direito, na Faculdade 
de Medicina havia Lili Lages e duas ou três moças mais. Em 1960, 
as mulheres que estudavam em curso superior no Brasil já eram 
25.960; em 1970, elas eram 161.133; e em 1971, 226.358. A alforria 
das mulheres no Brasil, portanto, foi a abertura dos cursos superiores 
para o elemento feminino porque, realmente, sem autonomia pró-
pria, ninguém pode disputar nada. Mas, é como disse no princípio, 
no Brasil, as reivindicações femininas na ordem social tiveram êxito 
absoluto, porque a melhoria de nível de vida que se operou no País 
é a conseqüência do trabalho da mulher. Mas, na ordem política, é 
também um fracasso absoluto, porque a mulher ainda não teve vez 
para dar do seu espírito, da sua formação, da sua energia, do seu 
idealismo à estruturação da vida política do País. Por isso os movi-
mentos que têm tentado essa reforma não têm atingido os seus 
objetivos. 

Sou dos que pensam que as grandes e jovens nações não podem 
esperar estagnadas a sua evolução. Quer dizer: os movimentos que 
temos tido de ordem política são conseqüências naturais de país que 
procura firmar a sua personalidade, como muito dos atos de violên-
cia da mocidade são conseqüência da luta pela fixação da personali-
dade. As nações precisam firmar a sua personalidade, como os indi-
víduos, porque a nação não é mais do que a soma deles; e para firmar 
não pode esperar, tem que lutar. É isso que a mulher tem feito, sem 
êxito na ordem política, com absoluto êxito na ordem social, porque 
há muito menos fome no país. Quando chego ao meu Estado fico 
felicíssima, famílias que deixei na maior penúria, hoje as moças 
estão todas com o seu fusquinha; a gente não pode passar na Rua 
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João Pessoa, na hora do rush, porque há carros que não acabam 
mais. Essas famílias que hoje vivem assim, viveram sempre em grande 
dificuldade. Tiro pela minha própria, quer dizer, quem conhece o 
meu Estado, sabe que o meu pai foi um dos homens mais pobres de 
lá. Conseguiu, com um esforço enorme, preparar todos os filhos para 
viverem melhor do que ele. Se eu não tivesse estudado estaria na 
dependência dos meus irmãos. Graças a Deus isto não acontece, como 
não acontece na maioria das famílias no Brasil, hoje, porque todas 
as mulheres trabalham e produzem. 

Agora estou às ordens. Gostaria de ter falado sobre a igualdade 
dos direitos. Na ordem política, considero que não temos reivindica-
ções legais a fazer, a não ser a discriminação de ordem prática. Eu, 
pelo menos, aconselho sempre as mulheres que se organizem e não 
votem em partidos que não dão uma situação política à mulher, seja 
o partido que for. Quem quiser voto feminimo, tem que dar uma 
situação política à mulher, no Parlamento e no Executivo. Sem isso, 
a mulher não deve votar, porque, a essa altura, com a situação que 
conquistou no País, é uma humilhação a mulher votar e não ter o 
direito de estruturar as leis, de delegar. Até 1934, atendi ac·s pedid03 
da Berta para ir ao Parlamento falar com os parlamentares para 
aquisição do direito político da mulher. Depois que a mulher obteve 
os direitos políticos, nunca mais atendi, porque a mulher, se quiser ter 
voz no Parlamento, deve votar em mulher; e os homens, se quiserem 
ter votos, também incluam a mulher, não como enfeite, nas chapas, 
mas mulheres para serem realmente eleitas, como eles fazem na dis-
tribuição dos colégios eleitorais entre os homens. Isso, quanto à 
mulher não se faz, de maneira nenhuma. Penso assim. 

Quanto aos direitos civis, a Lei n.O 4.121 estabeleceu as reiVIn-
dicações que desejávamos, porque penso que esse problema de famí-
lia é muito sério, e não é a lei simplesmente que pode resolver. O que 
resolve é a educação para a família, coisa que não se cuida no 
Brasil. De sorte que a estruturação da família que a Lei n.0 4.121 deu 
e que foi conseqüência daquela reivindicação maior que sempre fize-
mos da derrogação do inciso 2.0 do artigo 6.0 do Código Civil, porque 
todas as restrições no âmbito civil decorriam dela e quem é, rela-
tivamente, incapaz, não tem capacidade para a vida civil. Agora, 
com o trabalho da mulher e a necessidade realmente de evitar 
conflito entre marido e mulher, pela fixação do domicílio, a Lei n.0 4.121, 
eu creio que estruturou bem, porque o marido pode fixar o domicílio. 
Claro, que antes de se casar todo mundo se entende. Antes de casar 
todo mundo se entende para a fixação do domicílio. Agora, depois do 
casamento o marido não pode mudar o domicílio sem o consentimento 
da mulher. Isso está certo! Porque, se ambos trabalham, é preciso 
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haver um entendimento para ísso. E, como eu penso como o velho 
profesor Cândido Mendes, nas relações de família não há direitos, só 
há deveres. Estou convencida que o que se precisa no Brasil é educar 
os jovens para o casamento. O que ocorre sempre é que: primeiro, 
os muito jovens se casam ainda sem capacidade de fixação efetiva 
e o casamento fracassa; depois, há os velhos que não sabem resistir 
à crise da idade, e nessa época, também, os casamentos fracassam. 
Se todos se capacitassem da necessidade dessa educação, creio que a 
família seria mais feliz e o Senhor Nelson Carneiro não teria necessi-
dade dessa luta toda, para obter a legalização da dissolução do 
casamento. Isso é o que penso. Creio que as discriminações não devem 
ser nem a favor nem contra a mulher, por exemplo: um dos motivos 
do meu fracasso, quando me candidatei a Deputada Federal foi que 
as moças que trabalham, em geral, dessa organização dos Servidores 
do Estado, queriam me apoiar, com uma condição: a de eu defender 
a aposentadoria aos 25 anos para a mulher. Eu disse: sou contra. 

Se nós reivindicamos oportunidades e direitos iguais, não podemos 
reinvindicar privilégios. Sou contra até a aponsetadoria aos trinta 
anos pc·rque, já que para o homem a aposentadoria é aos trinta e 
cinco anos, penso que para a mulher, se ela quer igual oportunidade, 
não pode ser de trinta. Sou contra toda espécie de discriminação, 
quer contra, quer a favor. Claro que elas não votaram em mim, porque 
não prometi e nem prometeria uma coisa que não iria jamais fazer. 

Considero que a incorporação da mulher ao Poder Político, quer 
no Executivo, quer no Congresso, é essencial para uma boa estru-
turação do País e, enquanto o Brasil fiz-er essa discriminação 
de não admitir mulheres nos altos postos do Governo, não admitir 
um número necessário de mulheres no Parlamento, continuará "dan-
do cem a cabeça" e não encontrará o seu caminho. 

Assim como a família não se estrutura apenas com o homem ou 
com a mulher, a Nação, que é a soma das famílias do Pais, não se 
pode organizar sem a cooperação da mulher na estruturação do Go-
verno. Este é meu ponto de vista. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Com a palavra o Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Nós já esperávamos que a Dr.a 
Maria Rita fizesse essa magnífica exposição sobre tantos problemas 
que afligem a mulher no Brasil. No entanto, quero fazer uma consi-
deração: quase fiquei inclinado a promover uma CPI em defesa da 
discriminação do homem porque, pela exposição de S. Ex.a manten-
do-se contra a aposentadoria da mulher aos 30 anos e, em outros 
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casos, aos 25 anos, S. Ex.a está realmente se colocando naquela posi-
ção em que ficam os homens que não querem admitir isso. Mas a 
posição de S. Ex.a é coerente - ela acha que havendo os mesmos 
direitos, deve haver os mesmos deveres. 

Mas também regozijo-me que S. Ex.a tenha referido como ponto 
de partida para a emancipação, a igualdade da mulher no lar, a re-
vogação do art. 6.0 que foi uma velha reivindicação de todas as mu-
lheres que se debruçaram sobre o problema, a começar por Berta 
Lutz, de saudosa memória. 

Tive a felicidade de ser o autor do projeto que revogou essa 
iníqua distinção que equipara a mulher casada aos silvícolas, aos 
pródigos e aos seus próprios filhos maiores de 16 e menores de 21 
anos. 

Acentuou bem a ilustre conferencista que a participação da mu-
lher na força de trabalho resultou da sua emancipação cultural e, 
dentro da família, diria que resultou da sua emancipação econômica. 

A DRA. MARIA RITA - Uma é conseqüência da outra, não é, 
Senador? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Uma é conseqüência da outra mas, 
no plano geral, foi realmente o cultural que prevaleceu. No seio da 
família prevaleceu a participação econômica da mulher, fato, aliás, 
constatado em todo mundo e inclusive objeto de uma pesquisa da 
Royal Academia de Londres, por iniciativa da Rainha Elizabeth II. 

Mas os dados estatísticos trazidos - e não poderiam ser outros, 
porque o Brasil é um País de poucas estatísticas, salvo aquelas crue 
o Ministro Delfim Netto dizia que podia fazer de um dia para outro 
- e, por isso, não podem chegar aos anos mais recentes. Os dados 
estatísticos colhidos dizem respeito até 1971/72. Talvez hoje o número 
de mulheres maiores de 70 anos que trabalham seja menor do que 
o dos homens, porque as mulheres já se aposentam aos trinta anos, 
ao contrário dos homens que esperam os trinta e cinco anos. De 
modo que elas se aposentam antes dos setenta, em geral. 

A não ser aquelas trabalhadoras braçais, trabalhadoras da la-
voura ... 

A DRA. MARIA RITA- Que são em grande número ... 

O SR. NELSON CARNEIRO - Em grande número. Essas conti-
nuarão trabalhando até a morte, porque não terão como fugir a essa 
contingência. 
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Mas o PTincipal na exposição feita é o enfoque político. A falta 
de participação da mulher na eleição da mulher. Tenho sempre cha-
mado a atenção disso - eu, que tenho sido um beneficiário do voto 
feminino- para que as mulheres votem nas mulheres. Mas é preciso 
levar a mulher a essa conscientização, porque até hoje, e para gáudio 
dos homens, as mulheres não acreditam, em geral, nas que postulam 
postos eletivos. 

É preciso mudar essa mentalidade. A presença da mulher no 
Congresso - e aí temos o exemplo da nossa ilustre Relatora, Depu-· 
tada Lygia Lessa Bastos, é indispensável mesmo para conter os exces-
sos, as exaltações e trazer a contribuição valiosa da sua experiência, 
dos seus cuidados, dos seus interesses, dos seus direitos, dos seus 
deveres, para que a lei seja o produto de uma elaboração mais segura, 
mais tranqüila e, portanto, mais duradoura. 

Esse enfoque sobre o problema político tem o maior relevo nesta 
Comissão, porque quem o faz desde a juventude se habituou às lutas 
partidárias e políticas neste País com um ardor e um denodo dignos 
de elogio. A Dr.a Maria Rita, além disso, é uma brilhante jornalista 
e só aí, talvez, ela não tenha sentido muitas restrições por<:ue sempre 
contou com a acolhida generosa da imprensa, representada em geral 
pelo Jornal do Brasil, onde havia antes um grande sergipano e um 
grande brasileiro - Aníbal Freire - e que hoje continua entregue a 
uma senhora, a Condessa Pereira Carneiro. 

De modo que nesse setor, certamente, a discriminação é menor 
e é fácil de se ver hoje nos jornais a presença de mulheres escre-
vendo em colunas permanentes e até as numerosas repórteres que 
todos os dias nos procuram no Congresso Nacional. 

De qualquer forma, Sr. Presidente, pedi a palavra para me rego-
zi~ar com a oportunidade que esta Comissão teve, de ouvir tão valioso 
depoimento e acentuar que é preciso continuar lutando, não para 
que a mulher volte a se aposentar aos trinta e cinco anos, mas para 
que ela vote nas mulheres, que a mulher se convença de que seu 
melhor intérprete é uma mulher - isso desgostará a todos nós ho-
mens e a mim, especialmente, que tenho sido beneficiário dessa 
discriminação. 

Mas chegou o momento de as mulheres brasileiras compreende-
rem que elas não têm nenhuma diferença daquelas outras que, em 
outros países até mais adiantados, mais cultos, ocupam posições de 
relevo. (Aparte fora do microfone) -E mais atrasados, também. 

Agora mesmo, os Estados Unidos incluíram em seu Secretariado, 
algumas mulheres e lhes entregaram encargos os mais difíceis. A 
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mulher tem, portanto, a oportunidade de participar da vida pública 
brasileira, desde que elas acreditem nas mulheres, já que os homens 
nunca desacreditaram delas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra o Depu-
tado João Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES - Quero felicitá-la e ao mesmo tempo 
manifestar minha alegria ao ver a maneira extraordinária com que 
a senhora fotografou fatos da história e da vida brasileira, sobretudo 
os relativos às reivindicações das mulheres. 

Quero acrescentar a esse seu cabedal, seus dados estatísticos e 
seu conhecimento histórico, alguns fatos que dizem respeito ao meu 
Estado, o Pará. Quando despertei para a vida pública, como político, 
tive como amigo o Senador Magalhães Barata, que foi depois Senador 
da República e era, então, Interventor, Governador no Pará. Foi o 
primeiro contato ~ue tive com a ação das mulheres, porque ele pos-
suía uma organização chamada "Legião Feminina Magalhães Barata" 
que, depois, teve como representante na Assembléia Legislativa -
talvez uma das primeiras ou a primeira representante mulher, uma 
professora - Rosa Pereira - que realmente desempenhou um papel 
extraordinário na vida política daquela época. Tive uma admiração 
muito grande pela ação desse grupo que ela comandava, da Ação das 
Mulheres, não só na Capital como também no interior, e isso, talvez, 
tenha influído para que eu tenha tido sempre em mira a defesa da 
participação da mulher na vida política. 

Aqui no Congresso tenho feito o que me tem sido possível com a 
apresentação de projetos de lei os mais variados, abrangendo os as-
suntos mais diversos relativos aos interesses femininos no Brasil. 

Mesmo agora, reconhecendo esse fato, quando estávamos a nos 
enganar a nós próprios de que iria haver eleição neste País, estava 
montando uma campanha cuja base estava estruturada em dois 
grupos que reputava fundamentais: um era um grupo de senhoras 
e outro era um grupo de jovens moças. Estou citando esse fato apenas 
para dar à senhora uma fotografia, também, do meu pensamento em 
relação à participação - que reconheço como indispensável - da 
mulher, em todos os setores da vida pública brasileira e, sobretudo, 
no setor político. 

A DRA. MARIA RITA- V. Ex.a me permite um aparte? (Aquies-
cência do orador.) 

Será que V. Ex.a conheceu a advogada Orminda Bastos, paraense? 
(Aquiescência do orador.) 
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Era uma das mulheres mais cultas do País e foi uma das melhores 
advogadas no Distrito Federal de então. Essa mulher nunca teve vez, 
nem no Pará e nem no Brasil. Viveu no batente a vida toda, fazendo 
a sua advocacia com ética e êxito absoluto. Era mulher que dominava 
o grego, o latim, o alemão, o inglês e, naquela época. 

O SR. JOAO MENEZES -E viveu quase no anonimato. 

A SRA. MARIA RITA - E era uma jurista - viveu quase no 
anonimato. 

O SR. JOAO MENEZES - O Pará tem tido sorte porque temos 
mulheres, hoje mesmo, com grande cabedal, desempenhando funções 
importantes. Se formos verificar o Poder Judiciário no Pará - e 
estou dando esses dados porque, entre os Estados t:ue a senhora refe-
riu, não tivemos a sorte de ver o nome do nosso - capital e interior 
- veremos que as mulheres ocupam hoje quase ou mais de 50% 
das funções. 

A SRA. MARIA RITA- Em algumas universidades (Fora do mi-
crofone) ... elas representam mais de 50%. 

O SR. JOAO MENEZES - Circunstâncias óbvias ou circunstâncias 
sociais fizeram com que a mulher tomasse esse alento no meu Estado, 
r:a região amazônica. 

A SRA. MARIA RITA - No Nordeste há necessidade. 

O SR. JOAO MENEZES - Certo. E porque, também, veio a falta 
de paridade nc1s vencimentos dos representantes da Justiça, o que fez 
com que os homens fugissem um pouco de fazer os concursos públicos 
para juízes e outros. As mulheres aproveitaram e entraram muito 
nessa faixa e d&í termos quase 50% do elemento feminino na Jus-
tiça, no Estado do Pará. Mas quis apenas fazer essa pequena digressão 
para oferecer esse dado, a fim de acrescentar ao brilhante cabedal, 
arquivo que V. Ex.a tem na memória desses fatos em defesa das 
mulheres. 

Mas gostar:a de duas coisas: primeiro, talvez por esquecimento, 
a senhora não deu um esclarecimento à pergunta formulada pelo 
meu Colega, Deputado Pacheco Chaves, referente ao Itamarati. Gos-
taria que V. Ex.a focalizasse esse assunto porque temos visto no Ita-
marati e, agora mesmo, em Costa Rica, o Embaixador é uma mulher 
e desempenha o papel com a maior categoria e o maior cabedal. 

Por outro lado, temos escutado aqui várias representantes femi-
nistas e temos falado em reivindicações feministas no sentido geral. 
E como acho que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, porque 
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iríamos partir para um ato de força diante da estrutura social bra-
sileira, gostaria que a senhora, com sua experiência, seu saber, sua 
categoria, nos dissesse prioritariamente, quais seriam as reivindica-
ções femininas, em uma determinada escala. 

Nesta minha pequena intervenção, deixo formulados à senhora 
esses dois pediàos. 

A SRA. MARIA RITA- Primeiro a questão do Itamarati ... 

O SR. JOAO MENEZES - E se há uma escala prioritária. 

A SRA. MARIA RITA - Dar-lhe-ei já. No Itamarati, até 1918, 
as mulheres não podiam ingressar. Em 1918, foi Ruy Barbosa quem 
conseguiu de Nile Peçanha fosse admitida a inscrição de uma mulher 
- Maria José df) Castro Rebello. Ela foi aprovada e nomeada. Em 
1928, já na gest.ão Octávio Mangabeira, foi admitida a concurso, 
outra mulher. Deixaram de ser nomeados os diplomatas por pistolão: 
foi a Sra. Ilm::l de Almeida Rodrigues, que também foi aprovada e 
nomeada e teve um desempenho excepcional inclusive durante a 
guerra. Teve grandes êxitos no exercício de sua função. 

Em 1930 foram suspensos os concursos, mas em 1934, uma mulher 
conseguiu ser 1:omeada: Leontina L. Cardoso, que também foi diploma-
ta e muito respeitada por sua atuação. Com a Constituição, após 1934 
abriram-se novamente os concursos. Vamos ver a via crucis das mu-
lheres depois dos concursos: foram inscritos 58 candidatos: 51 homens 
e 7 mulheres. Foram aprovados 7 homens e 2 mulheres - como se vê, 
o coeficiente entre a inscrição e a aprovação é favorável às mulheres 
- Berta Bertori e Myriam Leonardo Pereira. A primeira teve também 
uma carreira brilhante; hoje está aposentada e como Embaixador 
comissionado em São Domingos, se não me engano. 

Em 1935, houve novo concurso. Foram inscritos 64 candidatos: 53 
homens e 11 mulheres. Coeficiente de aprovação: 5 homens e 5 mu-
lheres. Foi isso suficiente para que fosse baixado o Decreto-Lei n.0 791, 
cujo parágrafo único dizia que nesses concursos para o Itamarati 
só se admitiriam candidatos do sexo masculino. 

Quando foi criado o Instituto Rio Branco, em 1945, esqueceram 
de repetir o parágrafo único do art. 1.0 do Decreto-Lei n.0 791, e as 
mulheres bateram às portas do Itamarati. 

Foram inscritos 253 homens e 47 mulheres; aprovados 81 homens 
c 15 mulhere.>. Outra vez, o coeficiente de aprovação determinou a 
restauração da restrição do Parágrafo único do art. 1.0 do Decreto-
Lei n.0 791. Foi baixado o Decreto n.0 9. 202, de 46, proibindo o ingresso 
de mulheres na carreira diplomática. 
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Mas, em 1952, uma menina-moça, muito inteligente, Maria Sandra 
Cordeiro de Mr.lo resolveu inscrever-se no concurso para o Instituto 
Rio Branco. Foi ao Itamarati e barraram-na. 

Ela procur-ju o Senador Mozart Lago que foi, aqui, o porta-voz 
das mulheres que não tinham voz no parlamento e disse: Senador, 
eu quero ser d!plomata e não me deixaram inscrever. 

Ele, então, disse: "procura a Maria Rita para ver se ela dá um 
jeito"; e mandou a Maria Sandra no meu escritório. Eu digo: vamos 
invocar o "todos são iguais perante a lei da Constituição". Esse 
Decreto não pode vigorar contra a Constituição. Impetrei um mandato 
lle segurança qut foi distribuído aos juízes aqui do País. 

E, como a inscrição terminava no dia seguinte, pedi a liminar e 
ele a conced2u ao mandato da Sandra. 

A Sandra íez concurso e foi um concurso brilhantíssimo; tirou um 
dos primeiros lugares, matriculou-se e o mandato, como sempre acon-
tece na Justic:n. que tem trabalho demais, demorou bastante a ser 
julgado. Quando foi julgado, o juiz, no mérito, negou, em face do 
decreto-lei que proibia o ingresso de mulheres no Itamarati. 

Agravei para o Tribunal Federal de Recursos e o Itamarati, penso 
que, pela inteEgência da candidata, pela aplicação, não teve coragem 
de desligá-la, 2-pesar de haver sido denegado, no mérito, o mandado; 
resolveu esperar c julgamento do agravo. Quando foi julgado, ela já 
rstava no 2.0 ano. O agravo custou muito a ser julgado e quando foi 
confirmando a decisão com votos divergentes, inclusive do Desembar-
gador Armando Cruz que estava funcionando no Tribunal, ela já es-
tava no últim·) ano e o Instituto Rio Branco não teve coragem de 
desligá-la. 

A esta altura, já o Senador Mozart Lago havia apresentado um 
projeto de lei revogando o decreto-lei que proibia o ingresso da 
mulher do Itamarati O. projeto foi aprovado e, quando a Sandra 
terminou o curso, o Chefe do Governo recusou-se a sancionar; foi 
o Vice-Presidente do Senado, João Café Filho, que sancionou a lei 
c revogou o decreto-lei proibitivo. 

A Maria Sandra fez, realmente, uma carreira brilhante mas, teve 
um fim trágico. Coitada! 

E, daí por diante, ninguém mais ousou cercear o ingresso da 
mulher no serviço diplomático. 

Entretanto, ontem como hoje, fazem discriminação, porque lugar 
de embaixador não se dá à mulher. Elas vão até Conselheiro e saem, 
porque não admitem mulher em embaixada. 
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Na gestão de Juracy Magalhães, duas foram nomeadas embaixa-
doras, mas é raro e, quando o são, exercem postos assim como São 
Domingos. Ninguém dá uma embaixada de relevo na qual a mulher 
possa mostrar a sua capacidade, possa impor o nome do País; nin-
guém dá uma embaixada dessa à mulher. 

A discriminação, infelizmente, existiu e existe. Por isso é que eu 
~empre digo: ninguém me convoque, depois da experiência e das de-
cepções que tenho tido, para defender as estruturas que se dizem 
democráticas, no Brasil, desde a República até hoje. Então, eu só 
me sacrificaria por um trabalho de reformulação completa das es-
truturas políticas e sociais do Brasil, porque eleição de bico de pena, 
eleição da forma que se tem feito até hoje, não creio nelas e por elas 
não me bato. 

Creio que respondi à pergunta do Deputado. Vossa Excelência 
quer mais alguma coisa? 

O SR. JOAO MENEZES - Quais seriam as reivindicações priori-
tárias? 

A SRA. MARIA RITA- A reivindicação prioritária da mulher no 
Brasil é que o direito político que existe em letra de forma se con-
cretize na ação prática; que a mulher participe do Governo, no Exe-
cutivo, no Legislativo e no Judiciário, porque em todos os poderes 
há discrimina,;{~o contra a mulher. 

No Executlv·> ninguém admite a mulher participando dos Conse-
lhos de Governo e, sem a participação da mulher nos Conselhos de 
Governo, ningt!ém. conseguirá dar a este País a posição a que ele 
tem direito peJas características de que Deus o dotou no concerto 
internacional. Sem o equilíbrio do trabalho do homem e da mulher 
nos poderes do Governo, o Brasil não tomará esta posição a. que ele 
tem direito. Isso quanto ao Executivo. 

Quanto a;:> Legislativo, também. Não é possível que num País 
como o Brasil f:-Ó haja uma Deputada, não haja uma Senadora. Por 
quê? Porque as cúpulas partidárias se distribuem entre amigos e não 
permitem o ingTesso da mulher para valer. E, as mulheres não se 
conscientizarar.1 de que, para serem boas mães, boas esposas, boas 
irmãs, não precisam votar sempre no marido, no fllho, no genro, no 
cunhado, que elas precisam ter uma posição própria e ter representan-
tes no Parlamento, sem o que elas jamais terão voz ou vez. Este é o 
meu ponto de vista. 

Quanto a::> Judiciário, a discriminação existe e eu a sofri na 
carne. 
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Quando se reformulou o Poder Judiciário, depois de 1964, vários 
amigos meus quiseram dar-me um lugar; acharam que eu teria 
um lugar num dos Tribunais Superiores do País. Mas os Tribunais 
não admitiram, até hoje, a corporação da mulher dentro deles. Os 
Tribunais de Justiça, já; mas os Federais, não. 

Por ocasião da Junta Governativa que substituiu o Presidente 
Costa e Silva, o Ministro Márcio de Souza Melo, quando houve a pri-
meira vaga no Tribunal de Recursos, quis que essa vaga fosse minha, 
argumentando o seguinte: no trabalho que antecedeu a Revolução 
de 1964, todos os militares que foram perseguidos, depois do golpe de 
1955, encontravam acolhida, apoio e defesa no meu escritório. Fui 
eu quem defendeu a Cruzada Democrática contra a infiltração co-
munista no Clube Militar; fui eu quem defendeu, também, a Cruzada 
Democrática contra a infiltração comunista no Clube da Aeronáutica. 
'l'odos aqueles oficiais perseguidos naquela época, em grande número, 
foram defendidos no meu escritório e achava o Brigadeiro Márcio, 
que era um de:, membros da Junta, que não era justo que outros 
atingissem ao Supremo Tribunal ou ao Tribunal de Recursos e que 
fU ficasse na J.v. Instância. Mas, os Tribunais não quiseram mulher 
lá. Creio ser r.ecessário que um Estado como São Paulo resolva pôr 
ilma mulher nc Supremo Tribunal. Eu gostaria de, antes de morrer, 
ver uma mulheL· no Supremo Tribunal. 

Quer dizer, o General Aramburo pôs a Margarita Ruas na Ar-
gentina, que é uma grande figura de mulher e de advogada. São 
Paulo tem a Ester Figueiredo Ferraz, que é uma pessoa excepcional. 

Por quê, então, outros, até gente que é reprovada para concurso 
de Juiz, nos E.:;tados, podem atingir o Supremo Tribunal e uma mu-
lher capaz, qu~ se afirmou na profissão, por ser mulher, não pode? 

Mas, no Brasil isto é verdade. E começa a discriminação dos pró-
prios Tribunais. Acho que eles têm medo de certas mulheres. No 
meu caso, acho que foi isso. 

O SR. PRESIDENTE {Gilvan Rocha) - Dr.a Maria Rita, real-
mente, a exposição que faz, é do maior interesse. 

Agora, temos que reconhecer que, realmente, no Brasil, passamos 
assim, por uma - podemos chamar - evolução nesse sentido porque, 
pelas circunstâncias de nossa formação social, a posição da mulher 
mesma ficou em outro setor, em outra área, embora eu defenda 
sempre o ponto de vista de que qualquer área em que a mulher tra-
balha é fundamental para a estrutura brasileira. Ela pode desem-
penhar a sua função ... 
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A SRA. MARIA RITA - Na melhoria do nível exigido e na 
reformulação social ... 

O SR. PRESIDENTE {Gilvan Rocha) - ... em todos os quadran-
tes em que a mulher exercer a sua atitude, acho fundamental, so-
bretudo, porque verifico que dentro do nosso contexto, a mulher 
desempenha, no Brasil, um papel estrutural dentro da família. 

Mas, o que eu queria, em complementação, dizer à senhora é 
o seguinte: a senhora, ainda agora, falou no artigo da Constituição 
que diz que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei. 

A SRA. MARIA RITA- É uma grande mentira isso, mas existe 
na Constituição. 

O SR. PRESIDENTE {Gilvan Rocha) - E tem um outro artigo 
que diz que todos os cidadãos estão sujeitos ao Serviço Militar, no 
Brasil. Então, apresentei, baseado nisto e acrescentando um dispo-
sitivo, fazendo com que a mulher, também, pudesse participar do 
Serviço Cívico Militar, que seria o primeiro caminho para o apro-
veitamento da grande massa de mulheres brasileiras que represen-
tam mais de 50% da nossa população e seria uma maneira de apro-
veitar, ·em matéria de saúde, em matéria social, enfim, educaclona:, 
todo esse manancial que está aí, ainda em estado latente, na sua 
grande maioria. 

Pois bem, tenho encontrado a maior dificuldade na tramitação 
desta Emenda Constitucional, mas, seguindo os seus exemplos, vou 
continuar na luta para ver até onde dá. Este projeto está aí, estou 
lutando, vou apresentar e reapresentar quantas vezes for preciso no 
sentido de que se estabeleça, também, aí, em função da igualdade; 
é quase uma luta igual àquela a que a senhora se referiu em relação 
à aposentadoria; é procurar dar à mulher os mesmos direitos e de-
veres, para que ela tenha maior autoridade e maior condição de, 
realmente, pleitear esse nivelamento na parte de ação. Era só isso. 

A SRA. MARIA RITA - Penso que a mulher, embora não ofi-
cialmente, já presta este serviço cívico de assistência social em ~.odos 
os setores da vida do País. Mas creio que não s·eria fora de propó-
sito que se organizasse realmente um serviço desse tipo, no qual a 
mulher se preparasse para a vida cívica e inclusive para a vida fa-
miliar, pois creio que o maior erro da nossa educação é não 
se preparar homens e mulheres para a vida de família. Prepara-se 
para tudo, mas não se prepara para o fundamental, para a estrutura 
básica que é a família, sem cuja organização e integridade a nação 
não poderá ter paz social. 

O SR. PRESIDENTE {Gilvan Rocha) - Tem a palavra o nobre 
Senador Heitor Dias. 
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O SR. HEITOR DIAS- Peço desculpas já pelo adiantado da hora. 
Solicitei a palavra para referir-me, não somente à exposição da ilus-
tre Dr.a Maria Rita Andrade, senão, também, ao próprio problema 
de que todos cuidamos. 

A Dra. Maria Rita mostra, pela sua pertinácia, que o ideal e 
ser como aquela flor do poema de Longfellou, que continua sempre 
voltada para cima. Então, ela insiste, de acordo com o seu ideal, 
buscando ver vitoriosos os seus pontos de vista que, praticamente, já 
estão conseguindo bom êxito no correr do tempo. E que, por isso 
mesmo, mais ressalta o trabalho dos primeiros lutadores. 

Quero, entretanto, fazer algumas ponderações que decorrem não 
sei se da minha própria formação ou se das observações que tenho 
podido fazer através de leituras e exemplos concretos. 

Entendo que, de um modo geral, não há discriminação propo-
sitada contra a mulher. Algumas dessas situações contrárias, vamos 
dizer, à posição da mulher, decorrem da maneira como o homem 
a coloca ou no altar das suas convicções ou no peplo de interferên-
cias diversas. 

Vou ser prático, buscando o exemplo. O homem, de um modo ge-
ral, dá à mulher uma posição quase sagrada. Isso é o que vemos 
através da História. Há até um adágio muito do gosto popular e que 
vem à tona em discussões oportunas, segundo o qual, na mulher, 
não se bate nem sequer com uma flor. Isto significa que o homem 
procurou resguardar a mulher e, por isso mesmo, não a queria em 
determinadas atividades que ele julgava como um trabalho a mais 
ou aquém, não da sua capacidade mas, da sua possibilidade. Ob-
serve-se, por outro lado que, aí sim, de início, o preconceito havia, 
mas menos para ferir a mulher do que para resguardá-la, no que 
diz respeito à sua própria educação. Mostram os livros que, no Bra-
sil, a mulher só pôde tirar o seu curso de professora, a partir do 
começo do Século XVIII, quando surgiram as primeiras professoras 
no Brasil. Mas, não fiquem impressionados com a minha declaração, 
que poderia ser absurda, quase inacreditável, quando na França do3 
nossos dias - não me recordo bem se no governo de De Gaulle ou 
do seu sucessor Pompidou - a mulher não poderia se formar em 
Engenharia. Só a partir, portanto, Século XX, "Século das Luzes", 
é que se permitiu que uma mulher se formasse em Engenharia. Mas 
em que França? Na França em que um homem do valor e da inte-
ligência do sábio, marido de Madame Curie, prestou a maior home-
nagem à mulher, adotando-lhe o sobrenome, ao contrário do que se 
observa em todo o mundo. Assim, Pierre, o marido de Madame Curie, 
passou a assinar-se Pierre Curie, em homenagem àquela grande 
mulher, àquela grande cientista a quem devemos os estudos a res-
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peito do Raios X. Então, a mulher, à proporção que foi estudando e 
se foi aperfeiçoando culturalmente, espiritualmente, passou não ape-
nas a impor-se, mas a ser convocada para a vida social, política, 
administrativa das nações. Ela não se impôs, foi chamada, porque 
todos sabemos que o trabalho que a mulher realiza dentro das suas 
aptidões, realiza sempre bem, em alguns casos melhor do que o ho-
mem. 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS- A conquista da mulher, quan-
do impera é uma batalha. E que batalha! 

O SR. HEITOR DIAS -É uma batalha, no sentido da continui-
dade do seu esforço, porque as discriminações hoje não se fazem, 
como se pensa ainda. O caso, por exemplo a que V. Ex.a se referiu, 
da mulher no Legislativo. Mas, pergunto: quantas mulheres resol-
veram candidatar-se? Na minha terra, nenhuma. E na Guanabara'? 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS - Porque não há clima nos 
Partidos para o êxito da mulher como candidata. 

O SR. HEITOR DIAS - Peço perdão para discordar, pelo se-
guinte: na Bahia, por exemplo, e creio que hoje, em todos os Estados, 
as listas de candidatos não se apresentam completas. Procuram-se 
candidatos para completar as chapas. E em tal caso, as mulheres 
poderiam apresentar-se. V. Ex.a referiu-se ao caso da Berta Lutz 
que não foi eleita, mas foi eleita a sua companheira. Então, o pri-
meiro trabalho seria o de não conscientizar os homens, mas cons-
cientizar, sobretudo, as mulheres. Por que essas mulheres não vota-
ram em Berta Lutz? O grande eleitorado feminino não foi para ela. 
Dir-se-á: porque não se inscreveram. E por que não se inscreveram? 
Porque não tiveram consciência do seu valor, do seu trabalho. Falo 
com muita autoridade, no particular, porque no executivo municipal 
em Salvador tive ensejo de convocar várias mulheres para minhas 
auxiliares e todas com trabalho e colaboração admiráveis. Uma só 
não fracassou. Sou dos que defendem esses direitos da mulher e 
não posso compreend·er e entender que haja discriminação. 

Em alguns casos, por exemplo, quero mostrar a minha tese que 
o homem está mais no resguardo da mulher, do que mesmo em des-
conhecer a sua capacidade, o seu mérito. Quando, por exemplo, o 
Banco do Brasil insistia em não aceitar mulheres nos seus quadros, 
não era porque achasse que o trabalho das mulheres fosse ruim, 
deficiente, mas porque adotavam o critério da rotatividade dos fun-
cionários em cada agência e se viam a braços para transferir moças 
solteiras que trabalhavam naquelas agências, porque tinham o am-
paro da família. Não era porque quisessem discriminar. 
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Na magistratura, temos o exemplo de V. Ex.a, de uma escolha a 
que fez jus por seus méritos; na Bahia, hoje, está uma mulher sen-
tada na galeria dos desembargadores baianos, com uma atuação que 
teve em toda a sua vida, dedicada à magistratura, desde juíza do 
interior e hoje no Tribunal de Justiça do Estado, a Dr.a Osni, uma 
mulher de alto mérito. Agora, o que não podemos entender - e aí 
fica o meu protesto e a minha revolta - é que uma Academia de 
Letras -, felizmente ainda a da Bahia, no particular, deu o bom 
exemplo de eleger para aquele sodalício uma mulher de grande ta-
lento, de grande cultura ,a Dr.e Edith Gama Abreu, o que não po-
demos entender é que a Academia Brasileira de Letras, como uma 
Casa da Cultura, insistisse num preconceito - aí sim, é que existe 
preconceito - porque se há um setor em que a mulher se impõe, se 
nivela com o homem é no campo da inteligência, da cultura, sobre-
tudo, servida por uma sensibilidade que nem sempre o homem tem. 

A SRA. L YGIA LESSA BASTOS - Mas aí a bastilha caiu. 

O SR. HEITOR DIAS - Não quero saber se a bastilha caiu. O 
que me interessa é que houvesse uma bastilha, isso não há perdão, 
não poderá haver anistia, sequer, para os componentes da Academia 
que tomaram uma posição hostil, descabida, permanente, contra a 
entrada da mulher na Academia Brasileira de Letras, quando o Bra-
sil apresenta, no particular, um elenco de nomes que constituem uma 
verdadeira constelação que honra a cultura de qualquer país do 
mundo. 

Uma poetisa como Gilca Machado; uma poetisa como Cecília 
Meireles; uma escritora como Rachei de Queiroz ... 

A SR. LYGIA LESSA BASTOS 
Sabina. 

Uma poetisa como Maria 

O SR. HEITOR DIAS - Sim, como Maria Sabina; umr. como 
Amélia Rodrigues, da minha terra. Não posso compreender que essas 
mulheres não tivessem sido requisitadas para, com a sua inteligência, 
com a sua inspiração, dar a fulguração espiritual de que necessita a 
Academia Brasileira de Letras. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) 
Deputado Pacheco Chaves. 

Concedo a palavra ao 

O SR. PACHECO CHAVES - São poucas as minhas palavras. 
Gostaria de referir-me ao assunto que abordei, no início da reunião, 
que seria o caso do Itamarati. 

A mim me estranharam as alegações aqui produzidas na sessão 
passada por uma das conferencistas, da discriminação ·existente na 
PETROBRAS quanto à participação feminina. 
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Por outro lado, aperecem no Itamarati restrições ao trabalho 
feminino. Ora, são duas repartições importantes no Governo que 
precisariam ser conscientizados dos seus deveres constitucionais, em 
primeiro lugar; e, em segundo, contra uma discriminação que me 
parece ser odiosa. Daí, a minha insistência ao assunto do Itamarati, 
porquanto o noticiário a que me referi dizia que daqui para a frente 
seria restringida a entrada de postulantes femininas no Instituto 
Rio Branco e que era intenção do Itamarati - pelo menos da atual 
gestão - não prosseguir na política liberal que havia sido adotada 
no passado, em que haviam sido nomeadas três embaixadoras, se 
não me engano, e que nlo haveria mais um número excessivo de 
mulheres. Enfim, não dava muita explicação, mas apenas um noti-
ciário que havia sido inspirado em fontes do Itamarati dava um re-
trato dos fatos que estavam ocorrendo naquele Ministério. Acho que 
uma das funções da nossa Comissão é chamar à responsabilidade 
os órgãos do Governo para r1ue essa política c:e discriminação não 
seja mantida nos órgãos Públicos, porque, se for mantida, dificil-
mente pode-se exigir nos org::mismos particulares que sigam uma 
política diferente, a não ser qae se consiga essa conscientização pro-
gressiva da opinião pública, ou então, seguindo o caminho indicado 
pelo Deputado João Menezes e esperar que, depois do serviço mili-
tar obrigatório para as mulheres, ascenda uma senhora ao g·enera-
lato de quatro estrelas, possa ser ela uma Presidente da República e, 
conseqüentemente, mudar a discriminação existente. 

Acho qu·2 os nossos governos, ultimamente, são discriminatórios 
contra as mulheres ... 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS- Sempre foram. Não é de agora, 
o SR. PACHECO CHAVES - ... mesmo nas cassações, porque 

havia quatro deputadas, em 196G; apenas sobrou uma, pois as três 
tinham sido cassadas. No Estado de São Paulo havia três, duas fo-
ram cassadas, uma sobrou. Acho que houve uma discriminação con-
tra a mulher até no exercício da cassação dos mandatos parlamen-
tares. 

Era apenas essa observação que queria trazer, Sr. Presidente, 
para mostrar a necessidade- que esta Comissão tem de chamar a 
atenção dos órgãos públicos, para que essa discriminação não se 
inicie exatamente onde nem deveria existir. 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS - Go.staria de dizer a V. Ex.n 
que essa discriminação, no Brasil, contra a mulher sempre existiu. 
Quer dizer, até hoje se constituiu numa barreira que a mulher não 
conseguiu vencer, a de se integrar em postos de cúpula, onde pu-
desse impregnar de seu espírito, de sua personalidade, de seu idea-
lismo, os Governos da República. Jamais a mulher conseguiu isso 
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até hoje, porque todos acham que a mulher brasileira é menos ca-
paz que a de outros países. Depois de exemplos como a de Golda 
Meir, de Indira Gandhi, num país como a índia, no Brasil que é um 
país mais evoluído, a mulher ainda não tem vez. É triste, mas é ver-
dade. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Desejaria esclarecer ao 
Deputado Pacheco Chaves que essa CPI tem condições e autorida-
de para formular pedidos de informações oficiais sobre as entida-
des já referidas, inclusive denúncias que estamos recebendo por car-
tas. Faremos expediente neste sentido, com pedido de informações, 
em nome desta Comissão, ao Itamarati, à PETROBRAS, e outras 
entidades que estão sob a suspeição de discriminação oficial. 

O SR. PACHECO CHAVES - Muito grato a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rochal - Com a palavra a Depu-
tada Lygia Lessa Bastos. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Dr.a Maria Rita Soares de Andrade: 

Os temas abordados nesta Comissão já louvaram a conferência. 
Des.ejo agradecer a magnífica aula de história da evolução, da si-
tuação do trabalho da mulher no Brasil e também o levantamento 
que foi entregue à nossa Comissão, para constar dos nossos Anais, 
da freqüência da mulher no curso superior, de 1960 a 1971, dados 
estes ... (Inaudível) mas o seu trabalho realizado em 1973. 

Teria algumas perguntas, Dr.a Rita, a lhe fazer mas, no decor-
rer de sua exposição elas foram respondidas, inclusive quanto à Le-
gislação Brasileira, quais os textos legais, quais as leis que deveriam 
ser alteradas, em defesa da mulher. Mas, na gravação, obteremos 
tudo o que foi dito e está muito explicado o que a senhora pensa 
sobre o assunto. Também gostaria de saber se a senhora considera 
que uma Comissão Especial do Congresso, de caráter permanente, 
quer dizer, mais duradoura que uma CP!, seria uma contribuição 
relevante para as soluções que se pretendem para a igualdade ju-
rídica e social entre o homem e a mulher no Brasil. 

A SRA. MARIA RITA SOARES DE ANDRADE - Penso que, 
realmente, uma Comissão Permanente viria a atender uma necessi-
dade nacional, para fazer o levantamento da situação real da mu-
lher no Brasil, de sua contribuição para a reformulação da estrutura 
social do País, porque, se fizéssemos, por exemplo, um levantamento 
desde a República até agora, verificaríamos como mudou o panora-
ma Nacional pelo trabalho da mulher. Vou dar o exemplo de Sergipe. 
Com a criação de sua Universidade, a situação mudou completamente. 
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Hoje, o corpo docente da Universidade de Sergipe tem igual número 
de homens e de mulheres, como em todas as outras universidades, 
no corpo docente é até maior o número de mulheres. Ora, fazendo-se 
um levantamento em todo o País, verifica-se qual é a contribuição 
da. mulher com o seu trabalho para o desenvolvimento nacional e, 
conseqüentemente, para impor uma mudança de orientação na or-
ganização dos governos do País, pelo aproveitamento da capacidade 
feminina, pois o próprio País tem prejuízo com isso, quando deixa 
de aproveitar potencialidades relevantes para o seu desenvolvimen-
to, para a estruturação dos governos. São habilidades que se estio-
lam por falta de oportunidade. É o que acont.ece com a mulher no 
Brasil, quer dizer, uma vocação política como a de Natércia Silveira 
e de várias outras mulheres, no País inteiro, que são completamente 
estioladas, por falta de oportunidade. De sorte que uma comissão 
permanente do Congres.so viria a preencher uma lacuna, levando o 
P'aís a fazer um levantamento para conhecer qual é a posição, qual 
é a capacidade da mulher o que, conseqüentemente, daria oportuni-
dade a um planejamento melhor na estruturação política. 

Agora mesmo vamos ter eleições para o Parlamento, e seria uma 
boa oportunidade de os Partidos se conscientizarem, bem como a 
mulher, para escolher elementos capazes de fazer alguma coisa e 
de impor a incorporação real da mulher ao Poder Político, porque 
ela só existe em letra de forma. 

A SRA. RELATORA (Lygia Lessa Bastos) - Dr.a Maria Rita, vou 
encerrar, agradecendo a sua presença e dizendo que sobre alguns 
pontos eu gostaria de conhecer a sua opinião. No caso do divórcio, 
já tive a oportunidade de ouvi-la. Sobre os serviço cívico feminino, 
já tratado pelo Deputado João Menezes, já consta da gravação ... 

A DRA. MARIA RITA SOARES DE ANDRADE- Não perturban-
do, acho que o serviço cívico femin!no é necessário, embora reco-
nheça que a mulher realiza isso de maneira muito positiva. Disse, 
conversando com V. Ex.a, que o trabalho cívico que a poetisa Maria 
Sabina de Albuquerque faz, no Rio de Janeiro, é melhor do que qual-
quer serviço militar que a .mulher prestasse; é muito mais eficiente, 
porque, por mais de 50 anos, desviar essa mocidade das brincadeiras 
fáceis, dos vícios que estão se oferecendo a todo momento para tomar 
gosto pela literatura, pela poesia, isso permanentemente, sem um 
hiato, considero um serviço cívico inestimável. 

A SRA. RELATORA (Lygia Les.sa Bastos) - Restava-me apenas 
uma pergunta, qual seja, se a Sra. acha que deve ser incentivado 
um programa de esclarecimento às camadas mais carentes, do con-
trole da natalidade com planejamento mais efetivo? 
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A DRA. MARIA RITA SOARES DE ANDRADE - Não sou péS'-
soa capaz de opinar convenientemente neste assunto, mas conside-
ro, apesar de todos os pesares, que os filhos ainda são a riqueza dos 
pobres, porque quando vejo tanta família carente de tudo, hoje, em 
situação bem melhor, porque os filhos fizeram o que fazem os fi-
lhos de pobres: emigraram, desgarraram-se, foram trabalhar fora. 
E essas pessoas se firmaram, e essas pessoas mudaram de nível de 
vida. 

Considero que essa castração que se está fazendo das mulheres, 
para evitar a natal!dade, é criminosa. Penso assim, porque se não 
fossem, realmente, os filhos desses nordestinos, que fizeram a gran-
deza do sul da Bahia, que fazem, em grande parte, a grandeza de 
São Paulo, o que seria deste País? Um País como o Brasil, que tem 
o deserto amazônico, como é que pode restringir a natalidade? Tem 
que incentivar a natalidade e dar condições aos que nascem de vi-
verem sem fome. Isto é que o Brasil tem que fazer, porque quem 
tem os des·ertos, que o Brasil tem, para ocupar não pode restringir 
a natalidade. Compreendo que a Alemanha, a Inglaterra, a França, 
a Suécia e a Noruega restrinjam a natalidade, mas o Brasil não. 
É um crime contra a Nação. Restringir a natalidade, num País como 
o Brasil, é um crime contra a Nação - repito. O que o Brasil precisa 
é de povoar os seus territórios desertos; precisa dar assistência 
às famílias numerosas, para que os filhos não morram do mal dos 
sete dias, que é a fome. O Brasil precisa é dar assistência eficaz às 
famílias numerosas, para que os filhos não morram de fome; não 
restringir a natalidade, num País que precisa importar estrangeiros 
para ocupar o seu território. Por que, então, não deixar nascer os 
brasileiros e não lhes dar condições para que possam viver? Este é o 
meu ponto de vista. Não sou tecnocrata, porque acho que a tecno-
cracia é a desgraça do mundo moderno. 

A SRA. RELATORA (Lygia Les.sa Bastos) - Muito obrigada. 

A DRA. MARIA RITA SOARES DE ANDRADE- Não sou tecno-
crata; não sou economista e, por isto, vejo tudo pelo lado pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A Dr.a Maria Rita tem 
alguma sugestão final a fazer, ainda? 

A DRA. RITA SOARES DE ANDRADE - A sugestão que eu teria 
a fazer a V. Ex.as, que são políticos, é que cada um, dentro do seu 
Partido, compreenda que não podem distribuir os cargos eletivos só 
pelos homens. Porque, realmente, a mulher tem culpa de não votar 
no elemento feminino, mas os Partidos também não dão oportuni-
dade às mulheres; só colocam o nome de mulher para enfrentar a 

625 



chapa, porque, na hora da distribuição dos colégios eleitorais, eles 
só os distribuem pelos homens das cúpulas partidárias. 

De sorte que, o que eu gostaria é que os Partidos políticos resol-
vessem, realmente, incorporar a mulher ao elemento político nacio-
nal, ao Parlamento, ao Executivo, para que este País não possa con-
tinuar unilateralmente, vendo a vida de um ângulo só, quer dizer, 
homem e mulher, trabalhando juntos, produzem muito melhor; 
serão muito mais úteis ao País. O meu desejo é este: eu gostaria de 
ver mulher na Presidência da República, nos governos dos Estados, 
no Senado, nas Câmaras, nos Municípios, uma mulher como Minis-
tro da Justiça, Ministro do Exterior. Por que não, se temos tantas 
mulheres capazes? Isto é só para homem? O tear, a enxada, o tra-
tor podem ser para a mulher e esses cargos são só para homens? 
Não concordo com isto, de maneira nenhuma! Talvez seja atavismo, 
porque a minha mãe foi tecelã. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A Presidência deseja 
agradecer a brilhante presença da Dr.a Maria Rita e sua expos1çao, 
que foi uma verdadeira história da tenacidade da mulher brasileira, 
em geral, e da mulher do Nordeste, em particular. 

Queremos dizer a S. s.a que esta CPI tentará redimir o Con-
gresso Nacional de tantos pecados que teve no passado e que, se não 
conseguirmos muita coisa, já nos sentiríamos bastante gratifica-
dos se esta Comissão despertasse vocações políticas femininas, para 
que, num futuro não muito remoto, deixássemos de ter a agradabi-
líssima, mas solitária presença da Deputada Lygia Lessa Bastos. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 24 minutos.) 
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s.a REUNIÃO 

12/5/77 





CONGRESSO NACIONAL 

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre o Reque-
rimento n.0 15, de 1976 (CN), que "cria a Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito para examinar a situação da mulher 
em to!los os setores de atividades". 

6 a REUNIAO, REALI2lADA EM 12 DE 
MAIO DE 1977 

As nove horas e trinta minut<Js do dia doze de maio do ano de 
mil novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, reúne-
se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérit<l, incumbida de exami-
nar a situação da mulher em todos os setores de atividades, com a 
presença dos Senhores Senadores Cattete Pinheiro, Milton Cabral, 
Augusto Franco, Otto Lehmann, Nelson Carneiro e Gilvan Rocha e 
os Deputados Lygia Lessa Bastos, Rubem Dourado e Pacheco Chaves. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se-
nadores Jarbas Passarinho, Heitor Dias, João Calmon, Accioly Filho 
e Franco Montoro e os Deputados Inocêncio Oliveira, Cid Furtado, 
Angelina Rosa, Leur Lomanto, Theobaldo Barbosa, Emanoel Wais-
mann, João ME·nezes e Sérgio Murilo. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Senador Gilvan Rocha, Presidente 
da Comissão, determina seja lida a Ata da reunião anterior que, logo 
após, é aprovada pela Comissão. 

Em seguida, o Senhor Presidente convida a Senhora Gilda Rus-
somano e o Senhor Ministro Victor Russomano para tomarem assento 
à Mesa, relacionando a seguir os principais títulos e trabalhos da 
conferencista convidada. 

Prosseguindo, é concedida a palavra à Senhora Gilda Russomano, 
que inicialmente se diz surpresa, pelo convite da Comissão, porque 
sempre evitou debates públicos sobre a participação da mulher na 
vida nacional. Porém, três principais razões a levaram a aceitar o 
convite: o seu temperamento, o fato de ser antlfeminista, reafirmando 
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que o problema da participação da mulher na vida do Brasil, é um 
problema do Brasil, e não da mulher. 

Continuando, a Senhora Gilda Russomano homenageia o Parla-
mento, através desta Comissão, que teve a iniciativa de situar o 
problema da mulher na vida brasileira, em níveis nacionais. Ressal-
tou ser na vida jurídica e política, onde considera mais profundas 
as discriminac:ces contra a mulher. Declarou estar a Comissão incor-
rendo em equívoco, pois deveriam estar expondo e debatendo ao lado 
das mulheres, pofissionais e especialistas do sexo masculino. 

Após a confe:-ência, fizeram uso da palavra os Senhores Senado-
res Nelson Carneiro, Cattete Pinheiro, Milton Cabral e Gilvan Rocha 
e os Deputados Pacheco Chaves e Lygia Lessa Bastos, formulando 
perguntas e solicitando sugestões. 

Finalmente, o Senhor Presidente Senador Gilvan Rocha, agradece 
em seu nome e no da Comissão, a presença da convidada, e comunica 
aos Senhores Membros da Comissão que o apanhamento taquigráfico 
da referida reunião será publicada em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, 
eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a pre-
.::.ente Ata que, I!da e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 
ctemais Membro~ da Comissão e vai à publicação. 

ANEXO A ATA DA 6.a REUNIAO, 
REALIZADA EM 12-5-77 - (CPI DA MULHER) 

<Publicação autorizada pelo Senhor Presidente, 
Senador Gilvan Rocha.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Havendo número regi-
mental, declaro aberta a sessão. 

Convido a Dr.a Gilda Maciel Russomano e o Sr. Ministro Victor 
Russomano para tomarem ~sento à Mesa. (Pausa.) 

Não há expediente sobre a mesa. 

Convido o S;.· Assistente da Comissão, para que proceda a leitura 
da Ata da sessão anterior. 

O Sr. Assistente procede à leitura da Ata da sessão anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Em discussão a Ata. 
(Pausa.) 
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Não havendo quem queira discuti-la, passa-se à votação. 

Os Srs. Congressistas que a aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 

Esta CPI sente-se orgulhosamente honrada em ouvir, hoje, a Dra. 
Gilda Maciel R.ussomano, personalidade que possui um currículo da 
mais alta qualificação. A profes.5ora, além de Diretora da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Pelotas, exerceu, também, a 
função de Diretora do Instituto de Sociologia Política da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; professora catedrática de Direito In-
ternacional Público da mesma universidade; professora titular de Di-
reito Internac;onal Privado da mesma universidade; livre docente 
de Direito Internacional Privado da mesma universidade; professora 
titular, visitando a Universidad·~ de Brasília, professora honoris causa 
ela Faculdade àe Direito de Curitiba e Diretora do Instituto de Es-
1 udos Jurídicos Internacionais, em Washington. Ex-vice-presidente do 
Jmtituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, representou o Brasil 
em várias assembléias internacionais, entre as quais a Organização 
elas Nações Unidas. Possui apreciável quantidade de títulos publica-
dos, além de ser portadora de condecorações, dentre as quais destaca-
mos o Colar de Instituto de Coimbra, em Portugal; Colar da União 
das Comunidades de Cultura Portuguesa, de Portugal; Colar do Co-
légio dos Advogados de Liberdade de Trujillo, do Peru; Medalha Proe-
clesia Beatae Pontificiae, outorgada por S. S. o Papa João XXIII; 
Medalha Ruy Barbosa; Medalha Clóvis Bevilácqua; Medalha Sílvio 
Romero; Medalha do Mérito Universitário; Ordem do Rio Branco, 
no grau Oficial de 1975 e de Comendador de 1977. 

O simples enumerado deste currículo é a melhor apresentação 
que se poderia fazer da ilustre conferencista, a quem passo a palavra, 
lembrando qlH', sendo praxe desta Comissão, S. s.a fará uma apresen-
tação prévia, de mais ou menos 40 minutos, depois da qual será in-
quirida pelos Sn. Congressistas: 

Concedo a palavra à Dr.a Gilda Maciel Russomano. 

A DRA. GILDA MACIEL RUSSOMANO - Excelentíssimo Sr. Pre-
sidente, ilustre Senador Gilvan Rocha; Excelentíssima Sra. Deputada 
Relatora, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Senhoras e Senhores: 

Quero confc~sar, de início, que estou surpresa com minha pre-
sença nesta CC;missão Parlamentar de Inquérito. O amável convite 
e a insistência generosa do eminente Senador Nelson Carneiro foram 
as causas nece.:;sárias suficientes e eficientes de minha aceitação, que, 
antes de todos, a mim surpreende, porque, até hoje, evitei empenhar-
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me em debates públicos sobre a participação da mulher na vida na-
cional. 

Três razõe-; principais sempre me levaram a essa posição de 
recusa: 

A) Em primeiro lugar, meu próprio temperamento. Acho que o 
que deve ser dlto, nós o devemos dizer. Acho que o que deve >'er feito, 
nós o devemos fazer. 

Há, porém, os que estão predestinados a fazer e a dizer sob a 
luz forte e brilhante dos refletores. Há os outros. Aqueles que dizem 
e fazem na penumbra ou nos bastidores a que se recolhem, não por 
modéstia, mas por natureza. Eu sou destes. 

B) Em segundo lugar - se me permitirem a expressão, se me 
perdoarem a surpresa eu sou uma antifeminista. 

Explico-me melhor: 

Não suporto as ridicularias do sufragismo de outrora, quando a 
mulher queria firmar-se na sociedade, perdendo a sua natureza de 
mulher, vestiudv-se com toques masculinos e reivindicando, entre 
outros, o direito ... de fumar em público! 

O feminismo - como ocorre com quase todos os ismos - cedo 
ou tarde descamba para o excesso. 

O excesso {; o ocaso das idéias. 

Betty Friedman, por exemplo, para mim, é o símbolo de tudo 
quanto não deve ser feito. Entendo que o feminismo, na sua forma 
pura, perde o ismo, e, alcandora, é radical feminina, cabendo-lhe, sim, 
reivindicar, para a mulher, na comunidade do nosso século, o lugar 
que lhe cabe, 1~ão por ser igual ao homem, não por ter o direito de 
disputar com o homem, mas por ser dele diferente e, em razão dessa 
diferença, que não envolve qualquer inferioridade, ter lugar próprio 
e justo na vida social. 

Cl Há uma terceira ra~ão para minhas abstenções, até agora, 
nos debates sobre a questão feminista: 

Eu entendo (e agora reafirmo, com todo o vigor) que o problema 
da participação da mulher na vida do Brasil é um problema do Brasil 
e, não, da mulher. 

Como tudo isso, Sr. Presidente, resulta de minha experiência, que-
ro reduzir estas palavras a um depoimento pessoal singelo, embora 
veemente e franco, sem ser agressivo. 
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Esse depoimento leva, em si, minha homenagem ao Parlamento, 
através desta Comissão, que teve a iniciativa de situar o problema 
da mulher na vida brasileira em níveis nacionais. 

~e reafirma, igualmente, minha confiança no progressivo apri-
moramento das instituições da minha Pátria. 

2. No relato de minhas observações, parto de uma afirmativa 
categórica: Não há, no Brasil, discriminação cultural entre homens 
e mulheres. 

Todos conhecemos as antigas tradições que reduziam o hori-
zonte da mulher à vida doméstica. Há bem poucas décadas. no nosso 
País e no resto do Mundo, a formação cultural da mulher se redu-
zia a algumas notas de piano, meia dúzia de palavras em francês, 
umas pinceladas de pintura e um pouco de bordado. 

Não se pode avaliar a realidade de hoje através do prisma de 
ontem. 

Essa perspectiva, porém, ajuda-nos, e muito, a compreender a 
rapidez histórica com que a situação se transformou, sobretudo a 
partir da Guerra de 1914. 

Já vai longe o tempo - felizmente! - em que, para a mulher 
ser uma grande artista, era preciso que fizesse a barba, como a pin-
tora Rose Bonheur; ou em que, para escrever livros de sucesso, pas-
seasse nas ruas de Paris, em trajes masculinos, como Georget Sand. 

Não há, nem no Brasil, nem neste século, qualquer discrimina-
ção contra a mulher, quer nas Artes, quer na Ciência. 

Observe-se, por exemplo, a Universidade Brasileira. Seus por-
tões estão abertos a todos: sem distinção de raça, credo, ideologia 
ou sexo. 

A Universidade Brasileira é uma instituição democrática, comu-
nitária e igualitarista. 

Posso afirmá-lo, porque nela vivo - como aluna ou professora 
há trinta anos. 

No ensino, a tônica é a mesma: o tratamento dispensado ao alu-
no e à aluna, pelos professores, é idêntico. 

Em certos momentos inclusive descobre-se na mulher maior 
dedicação ao estudo e m~ior vocação eu diria - se as classifica-
ções de Bancon ainda fossem válida - para as "ciências da memó-
ria". 
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No estudo técnico, a mulher, psicológica e organicamente, está 
muito bem preparada para as tarefas que exijam delicadeza, paciên-
cia e precisão. 

A atuação docente da mulher é um fenômeno admirável na 
vida nacional. Ela foi, a princípio, e ainda o é, a modesta e heróica 
professora primária do interior, perdida nos grandes espaços do 
Brasil, ganhando vencimentos que não chegam à metade do salário 
mínimo. Não obstante, cumpre-lhe a obra cotidiana e nobre de al-
fabetização do povo. 

A mulher, porém, passou da Escola Normal para a Universidade. 
E abriu o caminho para o magistério secundário e superior. 

De modo genérico, quero sublinhar bem isto - isto é, sem con-
testar que, aqui e ali, existem reações obsoletas contra a atuação 
docente da mulher - posso afirmar que as cidadãs brasileiras in-
gressam hoje nos quadros do magistério universitário do Brasil 
sem outras dificuldades se não aquelas que resultam, para todos, 
da necessidade de uma rigorosa seleção, com fundamento no mérito 
pessoal. 

Fiz minha carreira universitária - do primeiro ao último de-
grau - através de concursos públicos, conquistando, através deles, 
a posição de catedrática vitalícia em duas disciplinas juil:ídicas. 
Nunca sofri qualquer restrição discriminatória. Ao contrário. Sem-
pre encontrei, de parte dos colegas e amigos, palavras de estímulo e 
gestos de apoio. 

Não me vanglorio de que nunca ninguém me tenha aberto a 
porta das oportunidades. Vanglorio-me, sim, de nunca me haver 
faltado alguém disposto a ajudar-me, alargar-me o caminho, a ofe-
recer-me honrosos encargos. 

Foi assim, pela instância unânime de meus colegas, que dirigi, 
de 1965 a 1969, o Instituto de Sociologia e Política, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Foi assim quando - ainda por insis-
tente iniciativa dos meus pares - exerci, por nomeação do Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da .República e durante o prazo legal 
de quatro (4) anos, a direção de uma Faculdade de Direito Federal, 
que tem tradições consolidadas em sessenta e cinco anos de brilhante 
funcionamento e que hoje integra a Universidade Federal de Pelotas. 

Não me parece relevante afirmar que, em todas as Universidades 
do País, é crescente o alunado e o professorado feminino. A impor-
tância social do fato está em que esse crescimento se opere sem 
restrições e não é resultado de uma luta: é fruto, apenas, do estado 
de espírito coletivo. 
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O mesmo ocorre nas atividades literárias, artísticas e científicas 
do Brasil. A Academia Brasileira de Letras, por exemplo, durante 
muito anos, manteve a notória atitude conservantista de impedir 
o ingresso de mulheres nos seus quadros. Creio que essa postura 
reacionária era cultivada pelo pedantismo de seguir o modelo fran-
cês. Ou - quem sabe? - pelo temor dos "imortais" (que apreciam 
esse título, porque, geralmente, são homens muito velhos) de se 
verem acossados, por essas impiedosas e inumeráveis literatelhas 
- "travestidas de candidatas" - que zumbem, incomodando o pró-
ximo, na redação dos jornais e fundam Academias Femininas pelo 
Brasil a fora. 

Até isso, porém, é etapa vencida: Os meios literários, neste mo-
mento, apreciam a disputa para ingresso na Academia Brasileira, 
da nossa grande Rachei de Queiroz, Imperatriz das Letras Nacionais, 
com o imenso e incomensurável Pont·es de Miranda. 

Os acadêmicos darão o voto e o veredicto. 

Se Pontes de Miranda for o vencedor, nem por isso as feministas 
empedernidas devem carpir lágrimas ou vociferar protestos. Pontes 
está acima dos sexos e dos tempos. Há pessoas que são imortais 
sem serem acadêmicos, sejam homens, sejam mulheres. 

Se Rachei de Queiroz vencer, tenho a certeza de que os jornais 
abrirão manchetes: "A primeira mulher a entrar na Academia." 

A informação cronológica, entretanto, é secundária. O fato será 
importante, sim, mas porque alguém, no caso, incidentemente, uma 
mulher, terá vencido um dos grandes escritores do Brasil e o maior 
jurista vivo da América. 

Campoamor, com a sabedoria que só os poetas possuem, disse: 
"Todo depende del colar dei cristal con que se mira". Vejo os fatos 
como os descrevo. A vida é competição, sim. Competição áspera, ho-
nesta ou desonesta, entre seres humanos. Competição que resulta de 
aspirações em contato e atrito e não do sexo do.s competidores. 

A mulher, é claro, deve preparar-se para competir. Não contra 
o homem. Apenas para competir, genericamente, pois, mulhe:· ou 
homem, quem estiver despreparado não terá boas perspectivas no 
árduo confronto da vida contemporânea. 

3. Vou além, Sr. Presidente: afirmo que não existe, no Brasil, 
discriminação profissional. 

As profundas diferenças biológicas e psíquicas entre o homem e 
a mulher transformam para mim em absurdo a idéia de igualchulc 
absoluta entre eles. 
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Essa igualdade só existe teoricamente. Na vida prática, os planos 
se desnivelam. É importante dizer, aliás, que se desnivelam, ora em 
favor de um sexo, ora em favor de outro. 

Na lei brasileira, por exemplo, há discrinúnações na regulamen-
tação do trabalho feminino: certas atividades lhe estão vedadas. 
Mas, o espírito dessas normas não é reduzir a atividade da mulher 
e, sim, protegê-Ia quanto a atividades nocivas, quer do ponto de vista 
ético, quer do ponto de vista físico. 

Não creio que a mulher tenha a possibilidade de viver e traba-
lhar em um absoluto regime igualitário em relação ao homem. 

O nó górdio pode ser desatado sem golpes de espada: está, es-
sencialmente, na criação de um mundo em que exista igualdade de 
oportunidades para todos. 

Não, apenas, igualdade de oportunidades para homens e mulhe-
res, postos em confronto; mas, também, entre os homens e entre as 
mulheres, considerados isoladamente. 

O único traço distintivo que a Justiça ·e o Bom Senso podem ad· 
mitir entre as pessoas humanas não decorre do sexo: considera, ex-
clusivamente, a capacidade pessoal de cada competidor. 

É sabido que não descobrimos esse Shangri-Lá das chances 
iguais, nem a ele, por certo, chegaremos tão cedo. O protecionismo, 
os favores recíprocos dos grupos privilegiados ou a simples afinidade 
dos interesses comuns desequilibram o sistema distributivo das opor-
tunidades sociais. O fenômeno é geral. Não decorre da discriminação 
contra o sexo feminino, em que pesem os preconceitos que possam 
existir. Tudo reside na raiz viciada da realidade sobre a qual cami-
nhamos. 

Há dificuldades, sim, na iniciação profissional, mas, tanto para o 
homem, quanto para a mulher. Em relação a esta, as dificuldades 
podem aumentar, repito, por preconceitos eventuais; crescem, porém, 
sobretudo, porque as contingências da nossa economia impedem a 
criação indispensável de um milhão de novos empregos por ano, para 
absorver a mão-de-obra emergente de um desorganizado processo de 
crel!cimento demográfico. 

Em síntese: nas áreas extremas, há funções propícias ao homem 
(como aquelas que dependem da força física), como há funções mais 
facilment·e realizáveis pela mulher: são as de que dependem de sen-
sibilidade, delicadeza de gestos e, inclusive, da extraordinária cora-
gem do silêncio, da paciência, da tenacidade. 
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A tradição pesa contra a mulher, é claro. Algumas vezes a tra-
dição cria a História. Outras vezes, a História cria a tradição. Tendo 
a seu favor a voz dos séculos, é inútil recusarmo-nos a ouvi-la. Mas, 
é ·essencial que saibamos que, como os séculos, as tradições passarr... 
As metamorfoses são lentas. O livre arbítrio da Humanidade, que 
dirige o curso da História, pode estimular a transformação. 

Nos países novos, como o nosso, esse obra é mais fácil, mas nem 
por isso, menos urgente. 

4. Quero dizer, enfim, que no Brasil, para a mulher, tudo seja 
ameno e fácil e justo? 

Não. Onde - pergunto eu - no nosso século, a vida é amena, 
fácil e justa, para quem quer que seja? 

- Quero dizer, então, que no Brasil não existem discriminações 
que marginalizam a mulher? 

Não. Quis e quero, apenas, asseverar que há áreas em que se 
dispensa tratamento similar ou idêntico a homens e mulheres e que 
isso constitui uma vitória do "espírito da época" em que vivemos. 

Em outros setores da vida, porém, perduram marcas de lamen-
tável obscurantismo. A discriminação contra a mulher existe e, exis-
tindo, faz com que o País perca a efetiva contribuição de um grande 
contingente de brasileiras dotadas de méritos indiscutíveis. 

Como falo perante um órgão do Congresso Nacional, permito-
me fazer - quase concluindo - uma afirmação insólita, que, pro-
positadamente, é uma dupla e amável increpação aos legisladores 
brasileiros. 

Sabem V. Ex.as onde considero mais profundas as discrimina-
ções contra a mulher, em nosso País? 

Na vida jurídica e na vida política, isto é, precisamente, em setores 
pelos quais V. Ex.as são os principais responsáveis perante a Nação 
e perante o futuro. 

O Código Civil de 1916 é um modelo de código do século XIX, 
quanto ao relacionamento entre a mulher e o homem. 

Conheço o que se fez e se pretende fazer, em sentido oposto. 
Na verdade, porém, quando se retirou a mulher do elenco depri-
mente das pessoas incapazes, não se lhe deu, apenas por isw, os 
instrumentos jurídicos para agir como pessoa plenamente capaz. 

Há pequenas coisas e grandes coisas intoleráveis. As pequenas, 
arrancadas do cotidiano, são, talvez, mais expressivas porque as 
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mais freqüentes. Vou lhes dar um exemplo: A caderneta de pou-
pança de meu filho menor só pode ser movimentada pelo meu marido. 
Eu não o posso fazer, mesmo na sua ausência eventual. 

Basta além disso, efetuar o balanço estatístico: Os casos em que 
é indispensável a outorga uxória são menores, em número e impor-
tância, que os casos em que se exige a outorga marital. 

O novo Direito Civil Brasileiro, em plena elaboração, será o 
caminho normativo adequado para corrigir erros que se vêm manten-
do há mais de meio século. Os críticos já apontaram, porém, no 
projeto de Código Civil quanto à situação jurídica da mulher, nor-
mas retrógradas. O mérito dos seus autores, à frente dos quais esteve 
o mestre :r-.figuel Reale, não os levou a fazer aquilo que deve ser 
feito, quanto às posições assumidas pelo marido e pela esposa na 
sociedade, profundamente anímica, mas, também, intensamente pa-
trimonial, do casamento e da vida em comum. 

Dizia eu, também, que há discriminação na vida política. Supo-
nho que isso tenha sido, aqui, afirmado um cem número de vezes e, 
além do mais, V. Ex.as o sabem melhor do que eu. 

A mulher não é suficientemente aprovada na vida política, to-
mado o vocábulo no seu sentido mais amplo. É claro que ninguém 
lhe barra o ingresso na atuação partidária ou nos ca1gos da admi-
nistração. Até hoje, entretanto, por Fas ou Nefas, lhe continuam 
vedados os altos cargos públicos. 

Os fatos estão aí. 

Depois da Revolução de 30 e do advento do Código Eleitoral de 
1932, a mulher é inafastável da vida pública. 

Quantas delas, porém, nestes quarenta e tantos anos, chegaram 
à Câmara dos Deputados? Ao Senado Federal, nenhuma! 

Na década de 30, Carlota Pereira de Queiroz e Berta Lutz foram 
as "pioneiras". Após o hiato do "Estado Novo", mesmo no mundo 
criado no após-guerra, qual t~m sido a proporcionalidade de depu-
tados e deputadas? 

- No Poder Jurídico, a situação é análoga. 

Até há pouco, no Rio Grande do Sul, em meu Estado, o Tribunal 
de Justiça não admitia ingresso de mulheres nos concursos para 
Juiz de Direito. Recorria-se ao pretexto de recusa !motivada. Os 
mandados de seguranças foram inúteis. Os protestos caíram no vácuo 
da ridicularização. A medida, porém, era retrógrada, ofensiva, in-
constitucional e injusta. A tese de que o cargo de Juiz de Direito é 
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incompatível com a condição social da mulheer era desmentida, 
naquele mesmo momento, no próprio Estado, onde diversas mulhe-
res eram Juízas do Trabalho (aliás, excelentes). 

O ingresso da mulher na magistratura, hoje, é fato corrente. 
Mas seu acesso aos escalões superiores do Poder Jurídico é algo que 
não existe. 

- Quanto ao Poder Executivo, o fato é o mesmo. 

Seria ridículo, é claro, perguntar quando nosso País será sufi-
cientemente maduro para admitir que uma mulher seja chefe de 
Governo ou de Estado. 

Não obstante isso ocorreu na índia, em Israel, outras nações. 

Podemos, porém. perguntar, sem qualquer risco: 

Onde estão, no Brasil, as mulheres desembargadores, ministros 
dos Tribunais Superiores ou do Tribunal de Contas da União? 

Que cataclismo seria necessário para que uma jurista-mulher 
chegasse à Suprema Corte da República? 

No Brasil, nunca a mulher ascendeu ao Senado, ao Governo 
Estadual, a qualquer Ministério. 

Será possível que em milhões e milhões de mulheres, muitas 
consagradas à Arte, à Ciência ao Ensino e à Administração, não exista 
uma sequer qualificada para tais posições de comando? 

Por que a mulher não participa das elites dirigentes? 

Essa é a expressão fundamental: elites dirigentes. 

A discriminação contra a mulher a meu ver reside, em qualquer 
País, inclusive no Brasil, na medida em que ela não participa dos 
quadros diretores da vida nacional. 

Nesse ponto, sim, existe, no Brasil, flagrante discriminação con-
tra a mulher. 

É impressionante como os preconceitos, com facilidade, pelo corte 
do prefixo, se transforma em conceitos perduráveis. 

Quem perde com isso é a Nação. 

Mais do que as mulheres, perde o Brasil. 

5. Sou, Sr. Presidente - repito para concluir - uma anti-
feminista "enragé", no sentido de que não participo de movimentos 
coletivos reivindicatórios em favor da melhoria das condições sociais 
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e políticas da mulher contemporânea e, em particular, da mulher 
brasileira. 

Participo, porém, da profunda preocupação - que aqui confesso 
e que ora proclamo - de ver brasileiros marginalizados, apenas 
pela condição de seu sexo, na vida política e administrativa do 
País. 

Eu, pessoalmente, sempre exerci atividade profissional e nunca 
deixei de ser mãe e dona-de-casa. Nunca permitir que meus afaze-
res funcionais colocassem em risco minhas obrigações domésticas, 
nem que estas prejudicassem aqueles. Se me fosse indispensável a 
opção - que a vida não me exigiu - meu lar estaria muito antes 
de minha carreira. 

Criei meus filhos, conquistei minha cátedra, administrei uma 
sexagenária Faculdade de Direito Federal, dei e dou minhas aulas, 
cumpri as missões oficiais e técnicas que me atribuíram sem que eu 
as solicitasse, escrevi meus livros. Sempre tive consciência de que não 
há incompatibilidade entre exercer uma profissão e ser dona-de-
casa. São dois fatos que enaltecem a mulher e que, quando se con-
jugam, ainda mais a enobrecem. 

O indispensável - volto ao tema - é que todas elas, segundo 
seus méritos e possibilidades, tenham as mesmas chances e, por isso, 
colham, cada uma, os frutos que lhes sejam devidos par droit de 
conquête. 

Se c1mecei por uma definição confessional sobre o motivo deste 
encontro, vou levar minha definição, com certo risco, às suas últimas 
conseqüências. 

Tenho lido que numerosas e ilustradas mulheres, de variadas 
profissões, têm vindo depor perante V. Ex.as Acho, porém, que esta 
nobre Comissão, data venia, está incorrendo em equívoco. Deveriam 
estar, aqui, não só debatendo, mas, também expondo ao lado das 
mulheres, profissionais e especialistas do sexo masculino. 

Se os depoimentos que se sucederem forem exclusivamente fe-
mininos ou predominantemente femininos, esta Comissão estará in-
correndo, ela própria, no pecado da discriminação. 

É discriminação contra a mulher impedi-la de participar do deba-
te e da colaboração com o homem. Mas, é também discriminação 
contra a mulher evitar que o homem debata os seus problemas postos 
em equação. 

Louvável, sem dúvida, a constituição deste órgão parlamentar, 
por iniciativa de homens ilustres da República. 
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Louvável será se dos trabalhos desta Comissão resultarem con-
clusões claras, mas, sobretudo, louvável será - o que nem sempre 
acontece em casos semelhantes - se dela resultarem medidas concre-
tas. 

Louvável, acima de tudo, porém, se, colocando a mulher no seu 
real papel dentro das dimensões da nossa época, ninguém esquecer 
estas duas verdades que para mim são essenciais: 

- Os homens sempre serão o que tiverem sido as mulheres que os 
conceberam e que os educaram. 

- A mãe que embala o berço é a mãe que governa o mundo de 
amanhã. 

Muito obrigada. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ.) - Vêem os nobres 
colegas que tinha razão quando pleiteei e insisti na presença da Pro-
fessora Gilda Russomano nesta Comissão. 

Acaba S. s.a de nos dar uma esplêndida exposição dos seus pon-
tos de vista, que se ajustam, em grande parte, aos desta Comissão. 

Quero tranqüilizar, de início, a ilustre oradora, dizendo que na 
primeira reunião desta Comissão, por minha iniciativa, ficou assen-
tado que, além das mulheres, os homens também seriam ouvidos. 

De modo que a sugestão, hoje trazida, já encontra respaldo na 
decisão desta Comissão. 

Realmente, seria uma discriminação ouvir somente as mulheres. 
É preciso ouvir os homens, para ·:j_ue eles também tragam as suas 
discriminações, as suas queixas contra as possíveis discriminações 
que sofram na legislação, em outras atividades. 

Tenho ouvido muitas críticas, por exemplo, de homens à discri-
minação que concede à mulher aposentadoria aos 30 anos de serviço, 
quando ao homem só se admite aos 35 anos de serviço. Sou respon-
sável por esta discriminação e dela me rejubilo, exatamente porque 
levo em conta o texto final da sua afirmação: 

"A mulher, além dos seus afazeres de dona-de-casa, soma 
os encargos da vida em todos os setores de atividade humana, 
enquanto o homem, em geral, apenas só tem os encargos da 
vida profissional." 
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Era preciso, portanto, haver uma discriminação justificada por 
essa soma de deveres e atribuições concedidas à mulher. 

Mas, acentuou a ilustre oradora um aspecto grave, realmente, 
que era a discriminação, que ainda existe, para que as mulheres, 
por mais cultas, por mais capazes que ingressem na magistratura 
cheguem a exercer o cargo de desembargador, por exemplo, já que 
em ministro ninguém pensou até hoje. 

Porém, houve uma desembargadora no Rio de Janeiro. Quando 
se fez a fusão, o primeiro cuidado foi excluí-la do número das apro-
veitadas. E aquela, que por seus próprios títulos havia conquistado 
a posição de desembargadora, teve que voltar à disponibilidade em 
que se encontra. 

O fenômeno, hoje, da magistratura na primeira instância é 
curioso. Lembrava-me um ilustre colega do Pará que, hoje, o número 
de juízes naquele Estado é enorme, não por que seja uma homenagem 
às mulheres, mas porque o ordenado é tão baixo, que os homens 
não podem ocupar os cargos e prover a subsistência da família. 

Portanto, estamos reservando às mulheres aquelas posições menos 
remuneradas, mas, ainda que os encargos sejam os mesmos. 

No caso da ausência dos quadros políticos, a crítica se soma a 
todas que têm sido feitas. Mas aí me permito dizer, eu que tenho sido 
um beneficiário dos votos das mulheres, que a culpa é das mulheres, 
porque elas não acreditam nas mulheres. 

E, excepcionalmente, figuras femininas - como Lygia Lessa 
Bastos - conseguem ter uma trajetória brilhante na vida pública. 
Em geral, a mulher prefere votar no homem. Ainda não se convenceu 
da sua igualdade para colaborar na elaboração das leis e na realiza-
ção da obra administrativa. 

É preciso, portanto- e esse é o objetivo desta Comissão-, con-
vocar a mulher para que ela compreenda que deve votar na mulher. 
Deve colaborar, para trazer a m_ulher ao Parlamento, porque ninguém 
melhor do que a mulher pode traduzir as suas próprias reivindicações. 

O exemplo das cadernetas de poupança é típ:co: é a falsa supe-
rioridade do homem, como se o homem tivesse mais interesse em 
poupar do que a mulher, e esta tivesse o maior Interesse na guarda dos 
filhos do que o marido. Esta é uma afirmação que terá, certamente, 
e logo, uma solução legislativa. Será oferecido um projeto para que 
se extinga esta discriminação injusta e, principalmente, cruel, por que 
pune quem mais se interessa pela sorte e felicidade do filho. 
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Quero, por fim, dizer que esses preconceitos, que ainda existem, 
justificam esta Comissão. E é exatamente para pôr termo a esses 
preconceitos que aqui nos reunimos para convocar o Congresso Na-
cional a encerrar, em todos os setores, as conseqüências desses pre-
conceitos. 

No Código Civil, já adiantamos muito com a Lei n.o 4.121, que 
tive a honra de apresentar em projeto à Câmara dos Deputados, que 
depois, chegando ao Senado, contou com a colaboração do Senador 
Mozart Lago, que havia apresentado, também, um projeto neste sen-
tido, e mereceu um substitutivo da lavra do eminente Senador Milton 
Campos, que dá nome a este auditório. 

Foi graças à autoridade de quem redigiu aquele substitutivo que a 
mulher caminhou um passo, na sua emancipação dentro da família. 

Temos de vencer a tradição. A tradição pesa sobre a mulher, 
disse a nobre oradora. Estamos aqui exatamente para criar uma nova 
tradição: a da igualdade de sexos, não nas lutas feministas, não para 
afastá-la do lar, mas para tê-la no lar da mesma forma, respeitan-
do o seu trabalho em igualdade de condições com o homem. 

É notório que o trabalho feminino é sempre menos remunerado 
do que o trabalho masculino; excepcionalmente, isso não ocorre. 
Aí vejo a fisionomia do ilustre Ministro do Tribunal Superior do Tra-
balho, que sempre se tem insurgido contra isso. Mas, nas empresas, 
raras sào as mulheres que chegam à direção. Geralmente, elas são 
as secretárias, e muitas vezes, são a alma da própria empresa. No 
entanto, não chegam nunca aos cargos de direção, ficando sempre 
como secretárias, para receberem menores proventos. 

Evidentemente que, quando homem e mulher exercem a mesma 
atividade, a remuneração, pela lei é igual; mas elas não chegam nun-
ca àqueles cargos de direção, que estão, até hoje, reservados aos ho-
mens, por mais capazes que elas sejam. 

A ilustre oradora focalizou, ainda, que um passo se caminhou 
contra a discriminação cultural; não se permitir que a mulher che-
gasse a pleitear uma poltrona na Academia Brasileira de Letras. 
Quebrou-se a tradição, a velha tradição que vinha da Academia 
Francesa de Letras. 

Vamos juntar nossos esforços para quebrar outras tradições, que 
marginalizam a mulher e não lhe dão a mesma posição que a mulher 
merece no quadro da vida nacional. 

Eu me felicito, Sr. Presidente, por haver insistido com a ilustre 
professora para que viesse dar esta aula, em que S. s.a deu verdadeira 
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lição das suas convicções e fixou a linha divisória entre o papel da 
mulher, no lar, e esse mesmo papel na vida profissional. 

Este é o nosso objetivo. Não queremos destruir a mulher, como 
esposa, mãe e filha desejamos apenas que os homens lhe dêem as 
mesmas oportunidades que, até hoje, eles têm tido na vida brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra o nobre 
Senador Cattete Pinheiro. Antes porém, Dona Gilda deseja manifes-
tar-se após o Senador Nelson Carneiro. 

A SRA. GILDA RUSSOMANO - Apenas duas observações. Uma 
esclarecedora e a outra consiste apenas numa pergunta. 

Quanto ao problema das mulheres desembargadoras, na verdade, 
eu disse que não existia, porque este único caso já havia desaparecido. 
Mas, na justiça especial, na Justiça do Trabalho, existem mulheres 
na segunda instância, isto é, nos Tribunais Regionais do Trabalho, 
sobretudo no Pará. 

Subsiste, no entanto, a pergunta que fiz: o acesso aos Tribunais 
Superiores, que acho que é coisa que não se cogita de forma alguma. 

E quanto à amável increpação de V. Ex.a, no que diz respeito ao 
problema de que mulheres não elegem mulheres, eu perguntaria a 
V. Ex.a Senador, os homens elegem mulheres? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Acredito que os homens votem 
mais nas mulheres do que essas em suas colegas. Esta é a realidade: 
os homens votam mais nas mulheres, e aí poderia depor a Deputada 
Lygia Lessa Bastos. Os homens são muito mais favoráveis à presença 
das mulheres no Parlamento, nas atividades, do que as próprias mu-
lheres. As mulheres é que não votam nas mulheres. 

É preciso - e sempre tenho feito esta campanha - que as mu-
lheres se compenetrem de que devem votar nas mulheres, porque nin-
guém melhor do que as mulheres poderão interpretar as suas reivin-
dicaçõs e aspirações. 

A SRA. GILDA RUSSOMANO - Estou de pleno acordo com as 
explanações de V. Ex.a, que, aliás, tem sido um entusiasta e infati-
gável defensor dos direitos da mulher, dos legítimos direitos da 
mulher, sem cair nesses excessos a que me referi há instantes, neste 
plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Sobre essas explicações, 
ouviremos a quem de direito, a Deputada Lygia Lessa Bastos, que da-
rá o seu depoimento sobre quem vota mais, se o homem ou a mulher. 
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Mas, ouviremos, agora, o Senador Cattete Pinheiro. 

O SR. CATTETE PINHEIRO- Sr. Presidente, quando falamos em 
discriminação entre homem e mulher, neste País, lamento a discri-
minação que está havendo, nesta manhã, entre nós: é que tão poucos 
brasileiros tiveram o privilégio de ouvir a conferência que acaba de 
nos fazer a Dra. Gilda Russomano. 

Sr. Presidente, não sou daqueles que mais ocupam o microfone 
nesta Casa; mas, em momentos como este, não posso fugir ao estímulo 
de manifestar-me, principalmente quando posso afirmar, com absolu-
ta consciência, que no dia em que a mulher brasileira puder falar, 
como acaba de fazê-lo a Dra. Gilda Russomano, aí teremos o maior 
País do mundo, como pretendemos ser. 

Disse, a Dra. Gilda, que a Universidade brasileira está aberta a 
todos sem discriminação. Esta, Sr. Presidente, parece-me a grande 
conquista dos últimos tempos no Brasil. 

Salientou ainda mais a ilustre conferencista que a mulher brasi-
leira está presente na cátedra universitária brasileira. E quando afir-
mou que "as mãos que embalam o berço comandam um futuro", seja-
me permitido lembrar que as mãos que embalam um berço começam 
a formação da consciência daqueles que elas embalaram e, depois, 
a mulher continua esse trabalho na escola primária, e continua, hoje 
- me permitam a expressão antiga - na escola secundária, e está 
presente na Universidade. 

Penso, Sr. Presidente, que a grande revolução que o Brasil re-
clama seja a cultural. No dia em que ela se processar, dando a todos 
os brasileiros as oportunidades iguais que reclamamos, então tere-
mos ingressado no grande e real caminho do desenvolvimento. 

E aí é que desejo salientar que essa revolução cultural, imperati-
va, necessária e fundamental, está nas mãos da mulher brasileira. 
No dia em que ela tiver aquela consciência, aqui revelada pela Dra. 
Gilda Russomano, iremos nós, os homens, ajudar a que se crie no 
Brasil esta consciência. 

E proporia, até, Sr. Presidente, que esta Comissão tivesse a ini-
ciativa de imprimir essa conferência e fazê-la chegar a todas as es-
colas deste País, para que não somente as jovens, mas os jovens bra-
sileiros a lessem, e vissem nela uma cartilha de civismo e de con-
quista. E vissem, nessas palavras, afirmações das mais objetivas que 
já tive a felicidade de ouvir nesta Casa. 

Então, Sr. Presidente, por isso é que me animei a falar, para dizer 
à Dra. Gilda Russomano que me sinto, hoje, um brasileiro privilegia-
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do, e, repito, lamento a discriminação, mais uma vez feita, de que 
tão poucos brasileiros a tivessem podido ouvir. 

E eu, Dra. Gilda, coloco-me como soldado, nesta campanha, que 
espero se comece nesta manhã, mas levando as suas palavras, tão 
conscientes, objetivas e tão expressivas em tudo, aos ouvidos daque-
les que no Brasil ainda são surdos, a tudo aquilo que o Brasil reclama. 
E para que não permitamos mais que aqueles brasileiros, que o 
MOBRAL está tirando do analfabetismo, continuem também sem 
poder ouvir e sentir e que em todas as escolas do Brasil - repito -
cheguem as suas palavras, para que nós possamos fomentar, sem medo 
de que sejamos considerados subversivos até à grande revolução cul-
tural brasileira, para que, então, não mais se fale, a curto prazo, em 
qualquer discriminação neste Pais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

A SRA. GILDA RUSSOMANO - Eminente Senador Cattete Pi-
nheiro, sinto-me profundamente sensibilizada e quero agradecer as 
generosas e merecidas palavras de V. Ex.a. a respeito do meu traba-
lho, e agradecer, também, a presença de V. Ex.a. - bem como a de 
todos Srs. Senadores, Deputados, Senhoras e Senhores, aqui pre-
sentes- e dizer-lhes que nem sempre o número é o mais importante; 
a qualidade, muitas vezes, é mais importante do que o número. 

De qualquer modo, a sua proposta me é profundamente desvane-
cedora. Não atribuí a ela - e não atribuo - maior importância, a 
não ser a da absoluta sinceridade com que a pronunciei, e sendo o 
reflexo daquilo que penso, de modo que agradeço-lhe, mais uma vez, 
as suas generosíssimas e demasiadamente calorosas palavras. 

V. Ex.a. e o eminente Senador Nelson Carneiro fizeram com que 
a minha saída da penumbra fosse amplamente compensada, pelas 
palavras de estímulo que me dirigiram. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra o nobre 
Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, quero externar a mi-
nha satisfação pela brilhante exposição da Dra. Gilda Russomano. 
De fato, o tema é extraordinariamente importante, fascinante, mas 
gostaria de fazer uma pergunta mais objetiva, direta; gostaria de 
conhecer a opinião da Dra. Gilda Russomano sobre as razões domi-
nantes que geram essa denunciada ausência da mulher, nos quadros 
da Administração Pública, porquanto não se nota essa mesma ausên-
cia nas atividades produtoras. Aqui no Brasil, estamos assistindo uma 
crescente ascensão da mulher nas atividades produtoras. Numerosas 
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grandes empresas, hoje, já contam com mulheres nos seus quadros 
administra ti vos. 

Mas, não seria uma questão de vocação da mulher de fugir ao 
poder de mando, de fugir à posição de comandar? Não seria, por 
acaso, uma questão de natureza intrínseca da mulher, da sua natu-
reza? Ou seria uma deficiência do nosso processo educacional, que 
não conseguiu despertar essa vocação da mulher, ou transformou-se 
num processo viciado, de condicionamento da mulher, um processo 
educacional que modificasse essa mentalidade; ou que, já na escola, 
desde os primeiros graus, não houvesse um trabalho psicológico, para 
despertar, na criança, a sua potencialidade - a criança feminina, a 
mulher - para trabalhos como esses que a Dra. Gilda Russomano 
denuncia como discriminação? Então, essa discriminação, a meu 
ver, se cristaliza exatamente em função desses condicionamentos. 
Gostaria de ouvir, portanto, a opinião da Dra. Gilda Russomano 
sobre esses aspectos. 

A SRA. GILDA RUSSOMANO - Eu me referi, Senador Milton 
Cabral, especificamente quanto à discriminação no campo jurídico e 
politico, porque entendo que, no campo profissional e no campo cul-
tural, as discriminações que existem são, como eu disse, raríssimas e 
obsoletas. 

E, segundo meu costume, vou responder de acordo com a ordem 
das perguntas feitas. 

Quanto à participação das mulheres nas grandes empresas, nas 
classes produtoras, não estaria em condições e não teria os dados 
suficientes para responder a V. Ex.a., mas o eminente Senador Nelson 
Carneiro fez, ao que parece, afirmativa contrária a de V. Ex.a Mas 
sei que há mulheres que estão em posições de destaque em grandes 
empresas, mas elas são - pelo menos as que eu conheço - as herdei-
ras dos grandes patrimônios. 

De modo que, acho, em primeiro lugar, que o problema não é 
só da mulher tentar conquistar as posições; é o problema da mulher 
ter acesso, porque há posições para cargos - é claro que não os eleti-
vos, mas as posições administrativas, ou posições em Tribunais Su-
periores, na judicatura e no Poder Judiciário que não se postulam, 
mas que lhes são oferecidos. 

Quanto ao medo de exercer mando, posso responder a V. Ex.a 
afirmativamente, no meu caso pessoal, que não existe. Detesto frisar 
esta expressão primeira, mas, na verdade, fui a primeira mulher a 
dirigir uma faculdade federal de Direito, não a primeira mulher a 
dirig!r uma faculdade de Direito. A nossa grande Stefanie Rath foi, 
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não só a diretora da Faculdade de Direito Mackenzie, como também, 
depois, a reitora. 

Mas, na Faculdade Federal de Direito, tive a satisfação e o orgu-
lho de ser a primeira diretora. Era natural que eu fosse, talvez não 
pelos meus pares, que me incluíram em primeiro lugar na lista sêxtu-
pla, mas pelos demais, vista com certa desconfiança, com relação a 
esse ponto. 

Sabe V. Ex.a que acho que corri o risco de ser enforcada na árvo-
re da praça pelo meu rigor, conhecido, inclusive, por um jovem 
colega, hoje assessor de meu marido, que poderia dar testemunho 
dele. Não tive, jamais, preocupação alguma de agradar nem a cole-
gas nem a alunos. É difícil dizer não, pelo menos para mim; dizer 
não a colegas, a funcionários, a alunos. Mas sempre que foi necessá-
rio fazê-lo, eu o fiz, inclusive evitando que se abrisse um sério pre-
cedente na composição docente da faculdade, com passagem transi-
tória de membros do egrégio Ministério Público ou do Poder Judiciá-
rio, que desejavam ser professores na faculdade, não só enquanto 
permanecessem, mas quando- como era muito justo- pretendessem 
ascender ao posto final da carreira. 

E fui, em sessenta anos, o único diretor da Faculdade que propôs 
e obteve do Conselho Departamental a suspensão de um aluno, por 
motivos - é claro - inteiramente justificados. 

De modo que, pelo menos no meu caso, nunca houve medo de 
assumir os ônus que o cargo impunha, porque acho que isso é 
algo de que tanto homens como mulheres devem se compenetrar. 
Todos os cargos, por mais honrosos que sejam, têm as suas vanta-
gens, os seus lauréis, mas também têm as suas desvantagens, e elas 
têm de ser enfrentadas com a mesma disposição, senão só querería-
mos aquilo que fosse bom, e não aquilo que fosse mal. Assim, esse 
temor não existe - pelo menos não existiu de minha parte. 

O terceiro ponto é exatamente isso. O que entendo, então, é que 
existe para a mulher falta de oportunidade. 

Talvez V. Ex.a tenha razão - eu citei um exemplo pessoal 
não sei se as demais mulheres estariam condicionadas para atitudes 
- digamos assim - tão enérgicas. Mas acredito que sim. Alguém 
que se compenetre de que tem uma missão a cumprir, seja homem, 
seja mulher, independentemente de sexo, essa pessoa assume - é a 
palavra moderna. Então, ela tem de assumir mesmo. Não creio que 
seja isso, e acho que, nesses casos em que não há postulação da 
mulher, porque não pode haver, a não ser para os cargos eletivos, o 
que há é falta de oportunidade. 
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Não sei se respondi satisfatoriamente à pergunta. 

O SR. MILTON CABRAL - Coloquei a questão, levantando o 
aspecto da vocação. Notamos, em várias oportunidades, que isso tem 
acontecido, inclusive quando a Sra. falou sobre a discriminação na 
área política, da mulher não desejar assumir posições de mando, 
de comandar, e preferir ser líderada a ser líder. É uma questão de 
mentalidade que se formou no País. 

Então, perguntaria se isso não seria o fruto de uma deficiência 
do processo educacional, ou se poderíamos, para obtermos, aqui, atra-
vés dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, uma orientação positi-
va, porque o nosso trabalho consiste em d·2scobrir as razões, como 
poderemos contribuir para modificar esses rumos. Então, não estaria 
no processo educacional, na preparação psicológica da mulher, desde 
as primeiras classes, no sentido de despertar vocações, e modificar 
essa mentalidade? Era esse o sentido da minha pergunta: onde estão 
as razões fundamentais que levam a mulher a ter esse condiciona-
mento de preferir sempre ser liderada a ser líder, de não comandar a 
ser comandada? Isto não é um caso isolado de sessões, como a da 
Sra., e de muitas outras, e poderíamos citar dezenas ou centenas de 
casos de mulheres que, realmente, assumem, são dirigentes, coman-
dam. Mas, estou falando da mulher brasileira, de cerca de cinqüenta 
por cento da nossa população. 

A SRA. GILDA RUSSOMANO - Quanto à questão de a mulher 
ser liderada e não liderar. É possível que, pelas restrições que ela 
sofreu, a sua afirmativa seja verdadeira, em tese. Nesse caso, é claro, 
que se deveria impor uma informação nesse sentido. Mas eu pergun-
taria a V. Ex.a: há tantos homens destituídos de liderança, também? 

De modo que acho, aqui - como disse antes - que a educação 
deve atingir homens e mulheres. Devemos formar líderes, tanto do 
sexo masculino quanto do sexo feminino. Talvez V. Ex.a tenha razão 
quanto ao fato de que para a mulher, que durante tanto tempo foi 
subjugada, e não foi habituada a assumir essa posição, ela, hoje, lhe 
seja mais difícil. Mas conheço muitos homens que dizem preferir ser 
- como V. Ex.a disse - comandados a comandar. Portanto, acredito 
que é um problema de educação comum a ambos os sexos, mais pro-
fundamente, talvez, deva ser dirigido à mulher por esse peso da tra-
dição, que ainda a onera, porque ela está abrindo as suas asas, rela-
tivamente, há bem pouco tempo. 

O SR. MILTON CABRAL - Só para animar o debate, porque 
acho importante o assunto, e a nossa missão é essa de explorar o 
máximo a oportunidade de ouvir pessoas como a Sra., quando estu-
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damos o problema da força de trabalho no Brasil, que ainda oferece 
um rendimento muito baixo, provavelmente - não posso precisar o 
número- em tomo de 32% da população economicamente ativa está 
no trabalho. Na Europa Ocidental, está em tomo de 45%. Mas, dentro 
da nossa força de trabalho, o contigente feminino é muito reduzido, 
em relação ao homem. Todos nós sabemos que, tanto na escola, como 
na família, sempre são os homens os convocados a assumir as posições 
de comando, de direção, de responsabilidade. Em toda nossa formação 
cultural, a mulher sempre ficou relegada a outro plano, ao plano 
das atividades domésticas - tomar conta da família e ser dona-de-
casa - e lentamente passamos a assistir a ascensão da mulher em 
outras atividades. Mas o fato é que existe um condicionamento. 

Então, a pergunta que gostaria que ficasse especificamente de-
talhada, para obter da Sra. uma resposta clara, é se não seria uma 
deficiência do nosso processo educacional, se, através da educação, 
não poderíamos introduzir o aperfeiçoamento de métodos para des-
pertar a vocação da mulher, a fim de assumir uma posição mais ativa 
na sociedade, e fazer com que essa força de trabalho seja enriquecida 
com a participação do trabalho feminino. 

A SRA. GILDA RUSSOMANO - Senador, acho que essa vocação 
já existe. Mas creio que ela deva ser reforçada, como V. Ex.a disse, 
e, inclusive, ela tem tido oportunidades, como bem acentuou o Sena-
dor Cattete Pinheiro, que vêm desta evolução, ou revolução social, 
que se vem processando em tomo dela. Acho que a educação pode 
fazer muito, nesse sentido, mas continuo a dizer que, por mais pre-
paradas que estejam as mulheres, para assumir cargos de liderança, 
elas terão de ter as oportunidades para ocupá-los. E se esses cargos 
não lhes forem oferecidos, ou se a sua contribuição não for solicitada 
nesses campos, fora dos cargos eletivos, para os quais - como bem 
acentuou o eminente Senador Nelson Carneiro - as mulheres deve-
riam se candidatar em maior número, e sobretudo votar nas suas 
concorrentes, em maior número, também, fora deles, acho que o pro-
blema foge às mãos das mulheres. 

Gostaria de lembrar - com a devida vênia - que os gregos, que 
foram os povos sábios, eruditos; da antigüidade clássica, quando eri-
giam as suas grandes colunas, lançavam mão de duas figuras para 
sustentar essas colunas: as atlântidas e os cariátides. Acho, mutatis 
mutandis, que a sociedade moderna necessita, também, hoje, tanto 
dos homens quanto das mulheres, e que a vocação para a liderança 
tem de ser despertada, se ainda não existe, ou fortalecida, se já 
existir, através da educação. Mas se não for compensada com o ofe-
recimento de oportunidades, ao contrário, ela se desestimulará, e 
poderemos recair no fenômeno inverso. 
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Também quero dizer a V. Ex.as que o problema de liderança, ou 
de falta de liderança, não é um problema exclusivamente feminino, 
não é uma qualidade negativa específica da mulher. Acredito que no 
Brasil, atualmente, estamos com um problema generalizado de falta 
de liderança, especificamente falando, homens e mulheres. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra o Depu-
tado Pacheco Chaves. 

O SR. PACHECO CHAVES- Sr. Presidente, Dra. Gilda Russoma-
no, Srs. Congressistas: Queria salientar nesta Comissão, em primeiro 
lugar, a unanimidade dos depoentes quanto à participação da mulher 
na universidade e nas carreiras ligadas ao ensino. Desde os primei-
ros depoimentos aqui prestados, esta observação vem sendo feita. Isto 
significa, naturalmente, que a evolução da sociedade brasileira, para 
uma maior participação qualitativa da mulher, na vida social e po-
lítica da Nação, ganhou corpo nos últimos tempos, e ganha a partir 
da camada que freqüenta, que faz o ensino superior e o ensino secun-
dário em nosso País. Isso é natural que seja, porquanto - como 
lembrou o Senador Cattete Pinheiro - a participação mais ativa da 
mulher na vida pública brasileira vem se dando, nos últimos tempos, 
e, relativamente, há pouco tempo. Por outro lado, queria lembrar que 
nos depoimentos anteriores realizados nesta Comissão, pudemos ve-
rificar que a participação feminina no contigente de trabalho é mui-
to grande, sensivelmente, igual à participação masculina, pelo menos 
foram os dados que nos trouxeram as últimas depoentes, tanto as 
quatro primeiras, quanto a Dra. Maria Rita, que prestou o último 
depoimento nesta Casa - citando inclusive números - que nas gran-
des cidades do nosso Pais, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, 
a participação do trabalho feminino já era sensivelmente igual ao tra-
balho masculino. 

Entretanto, é um fenômeno que se pode observar, que a mulher 
é mais mal remunerada que o homem, e isso, de uma certa maneira, 
espelha um estado de discriminação, que ainda subsiste em nosso País. 
Este fenômeno, aliás, não é brasileiro, apenas; ocorre, também, em 
outros países do mundo. 

Em um relato, ainda há pouco lido por mim, numa revista 
francesa, em que se mencionava o testemunho da então Secretária 
de Cultura, Françoise Giroud, ela salientava que a remuneração do 
trabalho feminino, na França, era cerca de 25% inferior ao do traba-
lho masculino. 

Embora a legislação brasileira determine que a remuneração para 
as mesmas funções sejam iguais, há muitas maneiras de se fazer uma 
discriminação e uma distinção entre uma função e outra. E, normal-
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mente, as mulheres são mais mal remuneradas - por assim dizer -
do que os homens. 

Na Agricultura, por exemplo, o trabalho feminino se equipara, 
praticamente, ao trabalho masculino, sobretudo nos dias de hoje. 
Basta-se acompanhar os tristes caminhões de bóias-frias, onde pode-
mos verificar que o número de mulheres é, muitas vezes, superior ao 
de homens, naqueles veículos que levam o trabalhador ao campo. 

Então, a participação da mulher, como força de trabalho em nosso 
País, é muito grande. Muito grande, mas menos remunerada que a 
participação dos homens. E ao mesmo tempo que essa discriminação 
- por assim dizer - que vem dos costumes, hábitos de uma edu-
cação, quer dizer, tabus que precisam ser vencidos, exercem uma 
pressão, um pouco grave, para a inferiorização do trabalho feminino. 

Acredito que esses assuntos devam ser levantados, para que se 
chegue a uma distribuição mais justa da renda nacional, sobretudo 
quanto aos trabalhadores, a fim de que a família brasileira, que tem 
na mulher o seu sustentáculo, possa participar de uma renda fami-
liar melhor do que hoje vem ocorrendo. 

Ainda num dos últimos depoimentos, foi também salientada a 
parte não remunerada do trabalho feminino, sobretudo nas classes 
menos favorecidas, em que a mulher, além de exercer funções fora 
de sua casa, ainda ao voltar ao lar é obrigada a trabalhar e a exercer 
um esforço muitas vezes ruim para a sua própria saúde. 

Na realidde, em nosso País, existe uma certa discriminação, de 
fato, contra o trabalho feminino, e uma das funções desta nossa Co-
missão seria justamente de aflorar esses problemas, aprofundá-los 
e, quem sabe, encontrar soluções de ordem jurídica, que possam, pelo 
menos, senão resolver o problema, amenizar a situação feminina. 

Com r-elação à participação da mulher na política, de fato é uma 
observação curiosa, e os debates aqui foram interessantes, porque a 
mulher tem tido uma participação relativamente pequena na política 
brasileira. Em meu Estado, São Paulo, logo na primeira eleição de 1947, 
uma mulher já era deputada, na Assembléia Legislativa de São Paulo. 
Era a Deputada Conceição da· Costa Neves. Ela era exatamente o 
contrário daquilo que o Senador Milton Cabral perguntava, a res-
peito da vocação de liderança das mulheres, porque a Deputada 
Conceição da Costa Neves exercia um domínio sobre a Assembléia 
Legislativa de São Paulo, o que mostrava ter S. Ex.a uma capacidade 
de liderança absolutamente excepcional, capacidade essa, aliás, de-
monstrada depois, na vida prática, porque, cassado o seu mandato 
de deputada, ela encontra-se trabalhando e exercendo com extraor-
dinária eficiência a função que assumiu. 
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Acredito que a liderança ou não liderança, feminina ou masculi-
na, é muito mais uma questão de temperamento pessoal, do que 
propriamente de sexo. Na minha casa, por exemplo, a minha mulher 
é uma líder terrível; vivemos brigando por causa da liderança que 
ela exerce. (Risos.) 

Então, se muto bem que as mulheres têm uma grande capaci-
dade de liderança. 

Agora, por que não se dedicaram à política? Essa é uma indaga-
ção curiosa. Talvez, por causa - vamos dizer - da relativa moderni-
dade da participação feminina, que fez com que as mulheres ainda 
não tivessem se extratificado, politicamente. E acho que no Brasil 
houve até um retrocesso, porquanto na Câmara dos Deputados já ti-
vemos, se não me engano, quatro mulheres, simultaneamente, e três 
foram cassadas. Uma discriminação, também, porque, nesta proporção, 
a Câmara deveria ter sido toda ela cassada. 

No Senado não chegou, ainda, uma mulher. Mas acredito que, 
sendo o Senado o fim de uma carreira política, ou, pelo menos, uma 
parte mais evoluída da carreira política, as mulheres não tenham 
tido t·empo, pois se não tiveram nem tempo ai~1da para p:nticipar da 
Câmara dos Deputadcs, muito menos do Senado. 

Acredito que na magistratura e em outros pontos da Adminis-
tração Pública - que aliás discrimina contra as mulheres, coisa que 
já observamos na última sessão, porquanto o Itamarati discrimina 
contra as mulheres, a PETROBRAS discrimina contra as mulheres 
- poderíamos dizer que muitas repartições têm discriminado contra 
a participação do trabalho feminino. Até há poucos anos, no Banco 
do Brasil não era permitida a entrada de mulheres, nem para os ser-
viços de datilografia; eram datilógrafos, homens, que faziam esse 
serviço. Esse empecilho, naturalmente, jú fci removido, hoje em dia. 

Acredito que, de fato, uma coisa que se possa fazer, e que a ilus-
tre Dra. Gilda Russomano destacou na sua palestra de hoje, é a ne-
cessidade de que essas discriminações, sobretudo nas funções da 
Administração Pública, nas carreiras liberais, sejam denunciadas, a 
fim de que a sua diminuição ou mesmo eliminação da vida política 
brasileira sirva de exemplo, para que nas outras classes, onde não 
se faz nenhuma distinção, a não ser a do nível salarial, possam as 
mulheres virem a exercer, nessas altas funções, o mesmo papel deci-
sivo que nas outras escalas sociais elas vêm exercendo. Muito obri-
gado. 

A SRA. GILDA RUSSOMANO - Agradecendo a intervenção do 
uobre Deputado, apenas queria dizer - se entendi bem o problema 
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da menor remuneração da mulher, relativamente ao homem -, em 
primeiro lugar, que creio que isso se verifica, sobretudo naquilo que 
ainda se chama de trabalho marginal, que há pouco ocorreu com os 
menores e também com as próprias mulheres. Acho que não há pro-
priamente aí uma discriminação contra a mulher; há a necessidade 
que leva a mulher a se submeter a obter salários menores, para que 
ela consiga emprego. Então, há - digamos assim - o encontro de 
duas vontades, que não deveriam existir, isto é, a do empregador, que 
prefere, é claro, pagar menos, e que encontra trabalho assalariado a 
preço mais baixo, e a situação da mulher, que, carente, necessitada, 
vê-se obrigada a submeter-se a essa exigência. 

Não creio que seja produto de uma discriminação e sim da pró-
pria vida, da realidade econômica, e que a melhoria das condições 
econômicas poderia fazer com que isso fosse eliminado. É a minha 
opinião. Não haveria outros pontos contraditórios, parece-me, não? 

O SR. PACHECO CHAVES - Não. O resto será, ap;''1.as, conside-
ração à margem do seu depoimento. Muito obrigado pela sua resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Alguém ainda deseja 
usar da palavra para inquirir a ilustre conferencista? (Pausa.) 

Passarei, então, a palavra, a Exma. Sra. Relatora da Comissão. 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS (Relatora) -- Gilda Rus.somano, 
peço permissão aos meus ilustres colegas e ao Sr. Presidente para 
fazer uma confissão; há 25 dias faleceu meu pai, que era um grande 
amigo meu. Mas, tenho de confessar o prazer que estou tendo de 
conhecer você. Já lhe conhecia de nome, e penso como você. Sou an-
tifeminista; acho que os ismos nos levam a excessos, e, exatamente, o 
excesso é o ocaso das idéias, como você diz. 

Ouvi com atenção, inclusive já tenho cópia da sua palestra, e 
conheço o seu pensamento sobre o contexto da legislação brasileira 
- você fez referências ao Código Civil, como arcaico, e sendo neces-
sária a modificação urgente. Sou autora, também, de 22 emendas e, 
se você tiver alguma sugestão, para ser alterado algum outro dis-
positivo legal, estou à sua inteira disposição e agradeço a colabo-
ração. 

Você considera, Gilda, que uma Comissão Especial do Congres-
so, de caráter mais duradouro do que uma CPI, seria uma contribui-
ção mais relevante para essas soluções que se pretende, visando a 
igualdade jurídica e social entre o homem e a mulher, no Brasil? 

A SRA. GILDA RUSSOMANO- Considero, sim, porque acho que 
uma Comissão, digamos, permanente poderia desenvolver o trabalho 
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com resultados bem mais eficazes e, sobretudo, com uma continui-
dade necessária aos vários aspectos que, à medida que os debates 
vão surgindo e se realizando, também vão aparecendo. Acredito que 
os trabalhos dessas Comissões Parlamentares de Inquérito, por me-
lhores intencionados que sejam, talvez não tenham aquilo que eu 
disse de início, ou seja, resultados concretos, exatamente por termi-
narem sem que se tenha o tempo necessário para estudar e analisar 
todos os seus aspectos. Acho que a vida muda a cada dia, e que uma 
Comissão, nesse sentido, seria algo de grande profundidade, de gran-
de significado, sobretudo substituindo essas manifestações periódicas, 
coletivas, a que me referi, que por mais bem intencionadas que sejam 
muitas vezes caem em resultados negativos, e são deturpadas e ex-
postas ao ridículo, apesar das intenções honestas que as ditaram. 
Assim, creio que um trabalho dessa natureza, feito por legisladores, 
seria exatamente a melhor maneira de se resolver o problema. 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS (Relatora) -Quero aproveitar a 
oportunidade de você estar aqui a nosso lado, para conhecer a sua 
opinião sobre a introdução do divórcio. 

A SRA. GILDA RUSSSOMANO - Deputada, essa pergunta é a 
mais difícil, para mim, pelo seguinte - a minha resposta, provavel-
mente, não a satisfará - sou uma católica praticante, enragé, nova-
mente eu digo, de modo que, o divórcio, para mim, como dogma, é 
questão fechada. Não me furto a discuti-lo, mas sou absolutamente 
antidivorcista. 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS (Relatora) -Obrigada pela opi-
nião. Veja a minha situação: sou católica, Gilda, e aqui sou a Depu-
tada que representa uma parcela da população do meu Estado, e que 
terei de votar de acordo com o pensamento dessa parcela da popu-
lação. Não sou uma divorcista, mas não encontrando outra solução, 
porque acho que o desquite foi um desastre, votarei a favor de uma 
das emendas apresentadas. Mas, gostaria de conhecer a sua opinião, 
também, sobre a realização de um serviço cívico feminino, onde a 
mulher teria noções de puericultura, primeiros socorros, serviço esse 
até muito falado na imprensa, sobre a introdução, não do Serviço 
Militar obrigatório, mas você já entendeu, e eu gostaria de conhecer 
a sua opinião. 

A SRA. GILDA RUSSOMANO - Antes de responder à sua per-
gunta, gostaria de pedir escusas ao eminente Senador Nelson Carnei-
ro, porque, tenho certeza, acabo de causar-lhe uma decepção profun-
da. Mas, acontece que as minhas convicções são arraigadíssimas, e 
dificilmente eu poderia alterar o meu pensamento, sem mutilar uma 
parte de mim mesma. 
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Quanto à sua pergunta, acho que isso seria muito útil. Não 
creio que nós devamos, o Brasil ir ainda ao extremo do Serviço Mi-
litar obrigatório às mulheres, nos moldes como, por exemplo, os fei-
tos em Israel. Mas, esse tipo de treinamento, sobretudo se fosse feito 
de forma popular, alcançando diversas camadas da população, seria 
de grande utilidade, porque, muitas vezes, inclusive, em situações de 
calamidade pública, ou mesmo em acidentes que ocorrem, as pessoas 
fazem exatamente o que não deveriam fazer, não por má intenção, 
mas por pura e simples ignorância. 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS (Relatora) - Gilda, você acha 
que deve ser incentivado um programa de esclarecimento às camadas 
mais carentes, sobre o controle da natalidade como um planejamento 
mais efetivo? 

A SRA. GILDA RUSSOMANO - O problema é delicado, também, 
sobretudo encarado do ponto de vista religioso. Mas, deixando-o de 
lado, porque a própria Igreja admite, em certas circunstâncias, o 
planejamento familiar, dependendo dos meios - as Encíclicas Papais 
aí estão - acho que, em certas circunstâncias, é uma necessidade; 
porém, não posso chegar a admitir excessos, como nos países nórdicos, 
por exemplo, em que o aborto, não só é legalizado, mas, ao contrário, 
é incentivado, ou aos casos como o da índia. em que a vasectomia 
chegou a ser, não só forçada, como, a princípio, premiada com sim-
ples rádios de pilha. Acredito ser um problema sério e que deve ser 
encarado com a devida seriedade. 

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS (Relatora) - Costumo encerrar 
sempre perguntando se há alguma sugestão a nos dar, já que sou 
Relatora. Você, no seu trabalho, concluiu com uma sugestão que já 
estava nas nossas cogitações, que era a de ouvir os homens. Essa era 
uma cogitação dos membros desta Comissão e do próprio Presidente. 
Assim, desejo apenas agradecer, a sua presença, antes do Presidente, 
que falará em nome da Comissão. Muito obrigada. 

A SRA. GILDA RUSSOMANO - Se me permite, também, Sr. 
Presidente, eu queria agradecer a V. Ex.a, aos nobres Senacwres e 
Deputados que intervieram nos debates, e que prestigiaram o meu 
depoimento nesta manhã, e àfirmar a V. Ex.a.s que levo daqui a con-
vicção profunda, alentadora e confortadora de que nesta Casa se está 
fazendo, não só neste terreno. mas em todos os campos da atividade, 
o máximo pelo engrandecimento do nosso País, independentemente 
de qualquer consideração de credos, ou de ideologias políticas. Muito 
obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Sra. Professora, Dra. Gil-
da Russomano, se fosse possível acrescentar algo ao seu extraordiná-
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rio currículo, e que na mesma ordem de grandeza pudesse marcar a 
presença de V. s.a nesta Casa, certamente seria o inusitado da una-
nimidade que as idéias de V. s.a teve, numa Casa de tantos debates. 

Isso dá bem a grandeza do extraordinário equilíbrio do trabalho 
de V. s.a, que pode ser medido, também, pelo fato do pedido do ilus-
tre Senador Cattete Pinheiro, que a conferência de V. s.a seja impres-
sa e distribuída nas Universidades brasileiras, pedido desde já de-
ferido. 

Desejo agradecer a presença de V. s.a, bem como a do seu Exce-
lentíssimo esposo, Ministro Victor Russomano. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a reunião às 11 horas e 50 minutos.) 
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