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RESUMO
Esta comunica{:ao trata da situa{:ao de desigualdade entre sexos, encarada numa perspectiva de comportamento desviante e controlo. Stio examinadas quatro hip6teses tendo em
conta a rela{:ao entre as defini{:iJes de comportamento desviante associadas ao sexo e ao estatuto inferior da mulher: 1) As definir.oes de comportamento desviante impoem restri9iJes aos
direitos dos indivfduos considerados desviantes e tern sido usados historicamente como um controlo de minorias; 2) As mulheres silo muitas vezes definidas como seres de comportamento
desviante indiferenciado- ou seja, de sexo desviante; 3) 0 estatuto de desviante das mulheres serve a ordem socio-econ6mica vigente; 4) Exigencias normativas contradit6rias mantem,
efectivamente, as mulheres «apanhadas» em posi{:oes desviantes e portanto, inferiores.

BARREIRAS AOS DIREITOS DAS MULHERES
Esta comunicac;ao examina assuntos que dizem respeito asituac;ao de desigualdade dos sexos de uma perspectiva de comportamento desviante e controlo. Tanto o sexo como o comportamento desviante sao construc;oes culturais que modelam as opc;oes comportamentais e as concepc;oes de vida daqueles que pertencem a categoria de homens ou mulheres, desviantes ou
normais. As normas que definem o comportamento desviante, especialmente quando activamente reforc;adas por mecanismos de controlo definem fronteiras de comportamento mais nftidas que definic;oes genericas de papeis sociais. Para compreendermos a posic;ao das mulheres na sociedade, devemos analisa-la atraves das atribuic;oes diferenciais de desvio aplicadas
a homens e mulheres.
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No que diz respeito a comportamentos especfficos foram estabelecidos claramente criterios desviantes de natureza sexista. Nos casos de prostitui~ao, por exemplo, e a prostituta e nao o cliente que e considerado marginal. Circunstancias analogas e esteriotipadas
acontecem muitas vezes nos tribunais juvenis. As raparigas tendem a ser punidas por razoes
de permissividade sexual enquanto comportamentos semelhantes entre rapazes raramente
se tornam objecto de investiga~ao. Quando se trata de saude mental verifica-se que os modelos-tipo de adequa~ao se baseiam muitas vezes em criterios de afirma~ao para os homens
e de conformismo para as mulheres. No caso de situa~oes em que esta em causa a qualidade dos cuidados materno-infantis, as acusa~5es de negligencia sao postflS mais frequentemente contra as maes, apesar de urn maior numero de pais abandonarem os seus filhos.
Casos coma estes ilustram bem os conceitos existentes acerca do «verdadeiro» papel
das mulheres.
Contudo, o panto fundamental da questao ea prova da existencia de respostas institucionalizadas que refor~am e perpetuam estes conceitos. Pretendemos provar corn este trabalho, que o estudo dos comportamentos desviantes ligados aos sexos e seus meta-refor~os
numa variedade de sectores e crucial aidentifica~ao das redes institucionais que reproduzem a desigualdade de sexos.
0 argumento de que em certas sociedades modernas algumas tendencias irreversfveis
(por exemplo o aumento da participa~ao das mu! heres no trabalho, a diminui~ao do numero de elementos do agregado familiar, maior numero de maes solteiras, igualdade na
propor~ao de mulheres ligadas a profissoes) irao contrariar e eventualmente veneer praticas obrigat6rias institucionais, nao tern consistencia. De facto, o acumular de situa~oes
evidentes - a sobrecarga das maes trabalhadoras, a desigualdade de condi~oes no caso
de div6rcio, a ineficacia das leis de protec~ao ainfiincia, a falta de interesse publico para
corn o problema, as necessidades dos cuidados materno-infantis, as barreiras que se levantam na ascensao a cargos polfticos, a relutiincia em proteger as mulheres vftimas de
abuso par parte dos maridos e sobretudo o .exfguo aumento de 5% rumo aigualdade sal aria! observado nas ultimas duas decadas de activismo feminista - contrariam urn progn6stico optimista.
0 ft!lcro do problema sexista, tal coma demonstramos nos exemplos anteriores, e que
as mulheres tern acesso a menos direitos que os homens.
Para que o nos so estudo se torne uti!, tern os que justificar de que modo o estatuto <<inferior» da mulher se relaciona corn as defini~oes de comportamento desviante aplicadas
aos sexos. Assim, argumentamos que: 1) Defini~oes de comportamento desviante impoem
restri~5es aos direitos dos rotulados de desviados; 2) As mulheres sao muitas vezes definidas coma desviantes indiferenciadas; 3) 0 estatuto desviante das mulheres serve a manuten~ao da presente ordem socioecon6mica e 4) Exigencias normativas contradit6rias
mantem, efectivamente as mulheres «apanhadas>> em posi~oes desviantes, e portanto, de
inferioridade.
COMPORTAMENTO DESVIANTE E DISTRIBUI<;AO DE DffiEITOS
As teorias desviantes de contlito e controlo social sao particularmente uteis na interpreta~ao

do estatuto <<inferior» da mulher na sociedade. Colectivamente estas teorias con-
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sideram o comportamento desviante como uma defini<;:ao social de que resulta uma situa<;:iio negativa pessoal e social. Assim, elas fornecem a base racional para uma amilise do
controlo social como estrategia para impedir o acesso de grupos minoritarios (neste caso
as mulheres) a uma variedade de recursos.
Uma revisao dos princfpios destas teorias ilucidam-nos acerca da sua importancia para as teses formuladas nesta comunica<;:ao. Assim, referem que o comportamento desviante
nao e uma propriedade inerente a certas formas de comportamento mas si m uma caracterfstica conferida a pessoas por uma audiencia social (Becker 1963; Erickson 1962). Se
as defini<;:oes de comportamento desviante sao uma cria<;:ao social teremos que fonnular
as seguintes perguntas : por quem, corn que objectivo, como?
Uma revisao dos padr5es hist6ricos e processos atraves dos quais as defini<;:6es de desvio
emergem e se tornam institucionalizadas, indicam que elas tendem a ser impostas aos que
nao tern poder por aqueles que o possuem . Soci61ogos radicais e de conflito tambem sublinham a natureza de auto-perpetua<;:ao deste fen6meno. 0 objectivo de criar e controlar
o comportamento desviante surge como protec<;:ao dos interesses das Classes dominantes
a urn grupo que impede o acesso de estranhos ao poder que detem.
A efectiva implementa<;:ao do modelo de comportamento desviante depende, em larga
escala, da sua aceita<;:ao por grupos subordinados. As defini<;:oes de desvio necessitam de
ser justificadas e refor<;:adas institucionalmente.
A justifica<;:ao para a situa<;:ao de marginaliza<;:ao exige que os marginalizados sejam
considerados diferentes das pessoas normais, bem como inferiores a elas (Pag. 1984; Schur,
1983). Por outro lado a institucionaliza<;:ao do tratamento diferencial destes grupos tidos
como marginais tende a provocar, por parte dos mesmos, uma. interioriza<;:iio do r6tulo
de marginalidade ea provocar neles urn comportamento ajustado a defini<;:ao que lhes foi
imposta e que aceitaram. Inqueritos a opiniao publica sobre beneficiarios da assistencia
social revelam sistematicamente opinioes negativas, considerando-os pessoas pregui<;:osas e promfscuas, mesmo por pessoas de estatuto socioecon6mico baixo. Por outro lado,
estas opinioes dao 1egitimidade a aspectos punitivos e contro1adores da polftica de assistencia social (Goodwin, 1983; Freagin, 1957; Harrington, 1984). Estudos sobre delinquencia
juvenil e educa<;:ao infanti1 tern revelado, como conceitos negativos aplicados a certos grupos,
podem ser assumidos e interiorizados pelos mesmos, vindo a influenciar escolhas comportamentais posteriores (Schur, 1984; Kitsuse, 1962; Lemert, 1964) .
Resumindo, referiremos dentro desta perspectiva, que ajustifica<;:iio para o uso de estrategias de controlo limitadoras dos direitos de certos grupos se baseia na sua caracteriza<;:ao de desviantes (justificando-se ate a nega<;:ao de cidadania atraves de criterios de tempo
e lugar). Abundam exemp1os destes nos domfnios do controlo de trabalho e de grupos reIigiosos, polfticos e etnicos (por exemplo o impedimenta de voto a indivfduos nao proprietarios ou analfabetos, controlo do acesso das mulheres a posse de propriedades, nega<;:ao da participa<;:ao polftica aos negros , dos cargos publicos aos comunistas, do emprego aos trabalhadores sindicalizados, dos pobres <<promfscuos>> a assistencia social.
Ha uma utilidade heurfstica nesta perspectiva do estudo da desigualdade entre os sexos, porque a destitui<;:ao de direitos as mu] heres, enquanto grupo, se tern justificado historicamente pela sua defini<;:ao como seres humanos inferiores. De momento, nota-se a
evidencia que a mudan<;:a nos modelos de igualdade em areas tais como o trabalho, res-
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ponsabilidades familiares, acesso a polftica e direitos legais e diminuta (Matthei, 1982;
Treiman e Hartman, 1981; Powell e Jacobs, 1984; Weitmaman, 1985; Anderson, 1983; England, 1984; Stallard e al. 1983) . Esta situac;:ao de estagnac;:ao tern continuado, apesar da
conhecida corrente de opiniao apoiante da igualdade entre os sexos, de acc;:oes neste sentido, de activismo feminista e alguma Iegislac;:ao favonivel (Cherlin e Waiters, 1981; Figueira-McDonough, 1985; Herzog e Bachman, 1982; Mason e al. 1976; 1988; Parelius, 1975;
Thornton e Freedman, 1979; Thornton e al. 1983). Se as mulheres tern sido e sao urn grupo destitufdo de direitos e importante investigar qual ajustificac;:ao para esta situac;:ao (comportamento desviante) e disposic;:oes sociais (controlo) que perpetuam a sua situac;:ao de
marginalizac;:ao (Cohen e Scull, 1983). Dado que as definic;:oes de desvio legitimam o controlo social, elas sao potencialmente meios eficientes para perpetuarem o tipo de cidadania de 2.a classe das mulheres e reduzirem o seu acesso ao poder.
Em consonancia corn as teorias de desvio aqui analisadas, a negac;:ao de direitos a urn
grupo pode ser interpretada como reflexo da inferioridade ou marginalizac;:ao que lhe foi
imputada. lsto, por sua vez, justifica a criac;:ao de control os, barreiras ao acesso daquele
grupo aos seus direitos. A fundamentac;:ao desta 16gica explicativa da desigualdade entre
os sexos depende: 1) Da realidade que e o apoio a atribuic;:ao de inferioridade social ao
sexo feminino; 2) 0 controlo descarado de mecanismos relacionados directamente corn
a definic;:ao de feminilidade; 3) Identificac;:ao do efeito destes control os na negac;:ao dos direitos.
As mulheres como desviantes indiferenciadas: processos de diferenciac;:ao e desvio.
As limitac;:6es dos direitos das mulheres podem ser interpretadas como o resultado da
definic;:ao bem sucedida de que as mulheres sao diferentes e inferiores aos homens.
A atribuic;:ao de urn estatuto inferior a urn grupo exige a imputac;:ao de diferenc;:as de
categoria. Esta imputac;:ao atinge-se mais facilmente quando a caracterfstica marginalizante
se torna altamente visfvel , como no caso da cor da pele, deficiencias ffsicas e caracterfsticas sexuais (Page, 1984).
Corn base em diferenc;:as visfveis, o alargamento da diferenciac;:ao de categorias a estereotipos e atingido atraves do processo de representac;:ao de semelhanc;:as no interior de
grupos e dissemelhanc;:a entre grupos. Schur (1983) argumenta que a feminilidade como
estatuto maximo faz corn que as mulheres sejam consideradas em 1.0 lugar como mulheres em qualquer tipo de situac;:ao, mesmo em func;:oes e papeis envolvendo uma variedade
de atributos e comportamentos. A etiqueta de «atraente>> foi frequentemente usada quando Geraldine Ferraro foi inicialmente apresentada a nac;:ao ea investigac;:ao as financ;:as do
seu marido nao teve paralelo na hist6ria da polftica americana.
0 sexo transformou-a, muito mais que a Mondale, no alvo de protesto do Movimento
em Pavor da Vida, apesar de ela ter uma posic;:ao mais moderada que Mondale sobre o
assunto. Do mesmo modo, o Cardeal O'Connor, ao confrontar-se corn dois cat61icos (Ferraro
e Cuomo) orientou todo o seu furor eclesiastico para o 1.0 candidato. 0 estatuto feminino, definido em termos de papeis sexuais e familiares, isolou Ferraro dos outros candidatos.
0 acesso das mulheres a papeis limitados e a interpretac;:ao de semelhanc;:as corn caracterfsticas masculinas como acidentais ou desviantes, sao estrategias importantes para
a manutenc;:ao da diferenciac;:ao categorial entre os sexos. Assim, a aptidao feminina para
cuidar de crianc;:a e considerada como garantida, enquanto que o talento para neg6cios e
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considerado excepcional, conceito que nao tern em conta a distribui<;:ao destas capacidades na popula<;:ao feminina. 0 sucesso desta segrega<;:ao de papeis pode ser avaliado pela
verifica<;:ao de quanto as mulheres nascidas nesta sociedade sexista desenvolveram caracterfsticas diferentes das dos homens. A literatura feminina esta imbufda de consciencia
deste condicionalismo. No infcio dos anos 50 Kamarovsky (1983) reconheceu que «nascer mulher significa encarnar, desde o infcio da infiincia ate ao seu ultimo dia de vida,
urn mundo psicologico que difere do mundo dos homens>>. Kate Millet (1970) chegou a
uma conclusao semelhante: <<devido as nossas conven<;:oes sociais, homens e mulheres sao, _
realmente, duas culturas distintas e as suas experiencias de vida consideravelmente diferentes.>> Nos anos oitenta, faz eco do mesmo ponto de vista (1980): <<as mulheres vivem
num mundo economico, cultural e social tao diferente dos homens que as suas reac<;:6es
nao podem ser compreendidas a partir de urn modelo superior desenvolvido pela sociedade masculina. >>
As restri<;:oes de papeis nao sao so responsaveis por urn conjunto de experiencias conducentes a uma diferencia<;:ao subcultural. Elas tambem limitam o leque de op<;:oes normais e alternativamente aumentam a possibilidade de desvio. Schur (1983:37) observa que
a medida em que as mulheres sao predominantemente definidas como procriadoras e educadoras, todas as actividades para alem destas podem e sao sujeitas a ser rotuladas de desviantes. A no<;:ao de que as mulheres sao desviantes indiferenciadas e uma parte de urn
corolario da limita<;:ao dos papeis femininos. Contudo, a desvaloriza<;:ao do sexo feminino
e composta pela sua defini<;:ao nao so como grupo especializado mas como grupo residual.
A defini<;:ao categorial das mulheres e essencialmente feita por exclusao: uma defini<;:ao pela negativa. As mulheres sao nao-homens , e por isso uma classe desviante. Se os
homens sao a norma social, o modelo-tipo, ser mulher e por defini<;:ao ser me nos que isso
e desviante. Nas palavras de Simone de Beauvoir (1948:86) :
Esta humanidade e masculina eo homem define a mulher nao por ela propria mas em
rela<;:ao a ele; Ela que nao e olhada como urn ser autonomo. Ela e definida e diferenciada
a partir do homem e nao a partir del a propria. El a e o acidental , o nao essencial em oposi<;:ao ao essencial. Ele e o Sujeito, o Absoluto - ela e o Outro.
Por isso as mulheres nao sao s6 diferentes e constrangidas a ocuparem faixas estreitas
da normalidade, elas tambem sao sub-apreciadas. Esta imagem de desvaloriza<;:ao da mulher e refor<;:ada pela religiao tradicional, bem como pelas suas modernas contrapartidas.
A historia da Cria<;:ao diz-nos que Eva foi feita de uma costela de Adao e Freud afirma
que as mulheres sao seres incompletos, porque lhes falta uma parte crftica do corpo (o
penis) e ficaram obsecadas pela sua imperfei<;:ao (inveja do penis).
Uma vez que as mulheres sao definidas como diferentes e inferiores, a desvaloriza<;:ao
da sua contribui<;:ao a sociedade e uma conclusao indiscutfvel. Na medida em que o controlo social se baseia na reciprocidade de contributes e direitos, a exclusao das mulheres
da cidadania completa torna-se automaticamente justificada. A invisibilidade historica das
mulheres, os model os masculinos exclusivos da maioria das teorias comportamentais (Grant
e al. 1987) a derrota da Emenda a Constitui<;:ao Americana (ERA) sao alguns dos exemplos do poder segregacionista, definindo as mulheres nao s6 diferentes como inferiores
aos homens.
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FUN<;OES DE INERCIA: PAPEIS ALARGADOS;
DffiEITOS ESTAGNADOS
Argumentamos que a recusa de concessao as mulheres do esta.tuto de cidad ~s de pieno direito e fuw;ao de uma conceptualizac;:ao sexual que as define, em comparac;:ao corn
os homens, como <<desviantes» nos seus atributos pessoais e marginais nos seus contributes sociais. Como as restric;:oes de func;:oes sao urn dos mecanismos de validac;:ao destas
teorias culturais pareceria que o alargamento de papeis legftimos iria simultaneamente diminuir o desvio e aumentar o acesso a direitos. Apoiando este ponto de vista Kirp, Yudof
e Franks (1986) consideram que o acesso das mulheres ao direito de voto, a liberdade econ6mica, ao div6rcio, e direito a igualdade de procedimento para corn ambos os sexos, demonstram que a batalha da igualdade teria sido vencida. Outros sao menos optimistas.
Analisando as provas existentes da persistencia da subordinac;:ao femin ina na maioria das
instituic;:5es sociais (familia, educac;:ao, trabalho) eo fracasso da Emenda a Constituic;:ao,
estes analistas concluem que o progresso e mais aparente que real (Treiman e Hartman,
1981; Gelb a Palley, 1982).
Urn levantamento do acesso a direitos basicos tende a mostrar·que em grande medida
a esperada correlac;:ao entre o alargamento de func;:oes eo acesso a direitos nao ocorreu.
Tambem revel a uma resistencia considenivel a expansao dos direitos das mulheres a cada
urn dos nfveis.
Essencial a discussao das limitac;:oes contemporaneas dos direitos das mulheres foi o
fracasso na aprovac;:ao das alterac;:oes a Constituic;:ao (ERA) dado que o seu t.'inico objective era garantir a completa cidadania para todas as mul heres.
A ineficacia da legislac;:ao promovendo a igualdade entre os sexos, tratando de assuntos moderados e analisando-os caso a caso e evidente pelos seguintes factos: apesar da
legalizac;:ao do aborto a Emenda Hyde trancou os direitos de reproduc;:ao de milhares de
mulheres pobres de 38 estados. A falta de garantia de protecc;:ao pessoal na famflia faz corn
que, segundo estimativas, uma a seis mulheres sejam agredidas pelos seus companheiros
(Strauss, Gelles e Steinmetz, 1980). Para trabalhadoras em regime de tempo inteiro, a falta de acesso a iguais direitos de trabalho, Jimita a maioria das mulheres a 5% da totalidade de tipos de emprego do mercado de trabalho. Quanto mais uma profissao e dominada
por mulheres, menos bem paga e, baixado a compensac;:ao media por dia de 54 d61ares
para cada mulher empregada numa determinada categoria de trabalho. Em 1984 o indivfduo de sexo masculine e rac;:a branca, desistente de qualquer escola ganhava melhores salaries de que licenciadas do sexo feminino. A falta de acesso a direitos econ6micos por
mulheres trabalhadoras a tempo inteiro revela-se na perda de honorarios correspondente
a 38 «cents>> por hora (Ministerio do Comercio, 1985).
Numa situac;:ao de post-div6rcio o nfvel de vida das mulheres diminui 73%, enquanto
que a dos homens aumenta 43% (Weitzman, 1985). Por fim, os direitos econ6micos e os
direitos de famflia condenadam 50% de todas as maes solteiras a pobreza enquanto que
2/3 de pais ausentes escapam ao pagamento de pensao aos filhos (Duncan, 1985; Hunter,
1983; Sawhill, 1976; Urban Institute, 1976).
Apesar de todos os indfcios de mudanc;:as de atitude e boas intenc;:oes (Cherlin d'Walters, 1981; Figueira-McDonough, 1985; Herzog e Bachman, 1982; Mason et. al. 1976; 1988;
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Thornton e_t. al. 1983), estes factos indicam como o processo de emancipac;iio se encontra
aquem de todas as expectativas. Pode ser que a democratizac;iio dos sexos na vida quotidiana dependa mais de uma mudanc;a de estruturas do que de atitude e que seja preciso
examinar as condic;6es culturais que produzem as desigualdades entre os sexos.
0 que esta em questiio niio ea expansiio dos papeis femininos na sociedade contemporanea mas see valido considerar-se essa expansiio como indicador da emancipac;ao das
mulheres. 0 que precisa de ser explicado sao as raz6es que fazem corn que essa expansao
nao tenha sido acompanhada pelo acesso a cidadania de pleno direito. Ao despertarmos
de urn seculo de estabilidade a custa de injustic;a salarial e de uma relativa deteriorac;ao
do estatuto econ6mico das mulheres, argumentos optimistas baseados no atraso natural
de ajustamentos sociais parecem fa111os de credibilidade e apenas complacentes. Para alem
disto, a interessada aceitac;ao e recrutamento de mulheres no mercado de trabalho veio
por em causa os tradicionais argumentos da incapacidade bio16gica da mulher para a proc uc;ao econ6mica.
Uma explicac;ao alternativa podera sera de que a resistencia ao acesso das mulheres
aigualdade de direitos e de certo modo internacional. De uma perspectiva de contlito de
desvio, esta resistencia e previsfvel. Espera-se que grupos dominantes usem mecanismos
de controlo disponfveis para manter a sua posic;iio de vantagem, limitando o acesso de grupos
subordinados a riqueza.
Enquanto a validac;iio da «teoria do atraso>> e uma tarefa para futuros historiadores, a
hip6tese menos optimista de resistencia a redistribuic;ao do poder e de oportunidades pode ser provada facilmente.
A integrac;iio de qualquer grupo na sociedade em termos de plena cidadania retira poder aos grupos dominantes.
Assim, historicamente, as redistribuic;6es estruturais tendem a ocorrer no rescaldo de
grandes revoltas sociais (Offe 1984; Thompson, 1965) . Os custos de urn completo acesso
aigualdade de direitos de urn grupo que numericamente e uma maioria (mulheres) pode
ser facilmente considerado catastr6fico em relac;ao aordem social predominante pelos gmpos
dominantes. Burton (1985) e Berk (1985) diio alguns exemplos da reestruturac;iio econ6mica radical da economia e dos custos que urn programa para eliminar a desigualade de
sexos envolveria.Numa economia de mercado, corn uma necessidade crescente do trabalho feminino, a correspondencia entre o trabalho e direitos econ6micos exigiria pelos menos
o pagamento de urn salario as mulheres como donas de casa, programas nacionais de protecc;iio ainfancia e igualdade na escalade salarios. A resistencia verificada no acesso das
mulheres a estes direitos pode situar-se a nfvel do sistema de produc;ao e sua dependencia
da divisiio do trabalho por sexos.
A des~gualdade de direitos em relac;ao ao sexo tern as suas rafzes na divisao tradicional do trabalho que permita a desvalorizac;iio do tr~balho das mulheres (normalmente trabalho nao remunerado) e tratamento desviante na maioria das outras actividades.
0 paradoxo na presente situac;ao e que a esperada correlac;ao entre a expansao dos papeis sancionados e dos correspondentes direitos niio se verificou. A acrescentar ao papel
trradicional de dona de casa e educadora, milh6es de mu Iheres modernas tratam de fami liares idosos, ganham o seu pr6prio sustento e ode seus filhos (Finch e Groves, 1983).
70% das miles, trabalham a tempo inteiro; 80% de todas as miies solteiras trabalham (US
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Bureau of Census, 1984). Quando presente, o conjuge contribui, corn urn a media de 6 horas
por semana, para os trabalhos domesticos e apoio aos filhos. 80% dos idosos estao entregues aos cuidados das filhas e noras, metade das quais tern empregos a tempo inteiro (Brody
e al. 1984; Steinitz, 1981; Troll, 1982). 0 modelo emergente e menos ode urn a)argamento de escolha de tarefas mas sim de acumulac;ao de papeis. Ao aceitar novas func;oes as
mulheres nao ficam libertas das aritigas.
As mulheres, nos seus papeis .de trabalhadores sem sahirio ou de sahirio reduzido, absorvem a maioria dos custos das prindpais mudanc;as sociais. A medida que o div6rcio
se torna cada vez mais comum, as mulheres tern-se tornado cada vez mais responsaveis
pela satisfac;ao de necessidades sociais e materiais das crianc;:as. Como os americanos vivem mais tempo, as mulheres silo chamadas a prestarem cuidados aos pais e sogros. A
medida que a procura de servic;os aumenta, elas transformam-se em mao-de-obra barata,
apoiando a expansao econ6mica.
Em conclusao, o trabalho nao remunerado e mal pagodas mulheres permite a manutenc;ao da ordem patriarcal capitalista desfazendo as tensoes (demograficas e econ6micas)
que poderiam provocar mudanc;as estruturais e distribuic;ao de riqueza.
Estas conclus5es especulativas podem servir como previsao das consequencias de igualizac;:ijo de sexos, promovendo uma diminuic;ao do esforc;:o feminino e urn aumento da sua
compensac;ao econ6mica. Na esfera privada isto poderia significar que as mulheres trabalhadoras a tempo inteiro poderiam reduzir o seu tempo de ocupac;:ao na lista da casa e
educac;ao dos filhos na mesma proporc;:ao que os homens. Na esfera publica isto significaria que o trabalho seria recompensado ao nfvel dos valores pagos pela industria e corn beneffcios comparaveis.
Que o grupo de interesses dominantes na presente estrutura socioecon6mica aposta
fortemente na manutenc;:ao desta posic;ao de desvantagem para as mulheres, compreende-se. 0 que precisa de ser explicado e como (os mecanismos de controlo) e que as mulheres silo forc;adas a aceitar estas condic;:oes.

MONTAGEM DA ARMADILHA: REFOR<;OS INSTITUCIONAIS
0 sisteni.a socioecon6mico vigente tern muito a perder corn a emancipac;ao das mulheres. Ao mesmo tempo esta cada vez mais dependente dos seus contributos. Nestas circunsdincias e no contexto de uma sociedade «livre» e necessaria montar uma estrategia
efectiva de controlo para extrair contributos das mulheres enquanto se impede o seu acesso a igualdade de direitos. E nossa opiniao que o controlo efectivo sexista nas sociedades
modernas assenta na proliferac;:ao de definic;:oes de desvio que encurralam as mulheres em
situac;5es de insucesso (Scheer, 1984). As mulheres nao s6 tomaram sobre si uma sobrecarga de func;:oes, como estas func;oes se alargaram a esferas previamente separadas e regularizadas por modelos discrepantes e muitas vezes contradit6rios.
Esta posic;ao limita-se forc;:ando-as, muitas vezes, a escolhas exclusivas de comportamento, que impoem umas as outras, e mais importante ai nda , transformando inevitavelmente o seu comportamento em desviante atraves dos criterios caracterfsticos dos modelos opostos. A exaustao e confusao resultante destas limitac;oes dispersa a resistencia potencial das mulheres as multiplas exigencias que se lhes poem. Esta desorientac;:ao e ali-
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mentada pela ilusiio de que porque as mulheres esta6 a seguir papeis nao tradicionais, elas
estao a aumentar os seus direitos.
As limita~oes manifestam-se atraves de uma grande variedade de processos. Algumas
precedem o recente perfodo anterior a nipida expansao de fun~oes. Por exemplo: as raparigas sao simultaneamente obrigadas a ~r atraentes e castas (o sfndroma de Vanessa Williams) . Contrariamente as expectativas dos rapazes (devem ser empreendedores e atrairem as mulheres), estas expectativas (correspondendo a defini~oes de papeis muito apertadas) sao contradit6rias, e cada uma delas pressupoe uma amea~a de desvio implfcito e
puni~ijo. A castidade promete respeitabilidade,e discri~iio: atrac~ao, sedu~ao e ostracismo.
0 processo da categoriza~ao sexual e a equa~ao que rege a rela~ao da normalidade corn
o sexo masculino tambem cria urn desvio duplo a mulher. Como Page (1984) refere, em
circunstancias de estigmatiza~ao de grupo, os seus membros integram-se em posi~5es de
desvantagem, enquanto aprendem e incorporam modelos dominantes que os leva a ficar
<.quem do que se esperava. Assim, verifica-se que as raparigas do liceu tern simultaneamente resultados brilhantes e aspira~oes limitadas.
Este «ajustamento>> a urn estatuto inferior enquanto se valorizam as normas do grupo
dominante nao pode ser interpretado simplesmente como uma adapta~iio a realidade de
uma sociedade estratificada. Processos interactivos e institucionais refor~am este dualismo. 0 papel dos profissionais de saltde mental na contribui~iio de defini~oes de «normalidade» em rela~iio aos sexos foi ilustrado no estudo considerado agora chissico de Boverman e associados (1981). Eles consideram que a «normalidade>> na mulher era definida a
urn nfvel mais 'baixo do que era normal para os homens. As mulheres que fossem consideradas de categoria superior, a nfvel de saude mental, tornavam-se por defini~ao desviantes.
Contudo, se as mulhderes estivessem na posse de boa saude mental, existiria qualquer
coisa de incorrecto corn a sua feminilidade. Se estivessem bem ajustadas aos seus papeis
femininos, teriam pouca saude mental.
A abertura de novas fun~oes para as mu! heres eo acompanhamento da sua legitimidade nao diminuiu o risco de desvio para a mulher. Pelo contrario, as tensoes provocadas
pelas normas de concorrencia multiplicaram-se. 0 alargamento das fun~oes das mulheres niio veio estabelecer a liberdade de escolha das varias fun~oes mas, pelo contrario,
permite a acumula~ao de novas tarefas as tradicionais.
A consequencia deste tipo de alargamento e que as normas relacionadas corn cada conjunta de fun~oes muitas vezes entram em competi~ao umas corn as outras, de tal modo
que seguir uma norma implica violar a outra. A situa~iio bloqueia as mulheres num limbo de desvio e fracasso inevitaveis.
Se os cuidados infantis forem considerados uma primeira responsabilidade das mulheres, a sua participa~ao no mercado de trabalho e feita corn atraso e interrup~oes ,
desviandci-as de uma participa~iio continua no trabalho e privando o direito antiguidade,
criteria em que as recompensas salariais se baseiam a curto ou longo ,prazo. Sem esta
alternativa, a educa~ao e socializa~ao das crian~as seria pasta em perigo como no caso
da chamadas «Catch key>>. _Na medida em que o principal estatuto das mulheres e largamente definido em termos de tarefas ligadas a famfli~. as mulheres que trabalham a tempo inteiro siio consideradas <<desvianteS>> se nao conseguem dar prioridade as necessidades da famflia. Sobrecarregadas por esta superior obriga~iio, as muHieres sao consideralrfSti;uk ~-u;=J(ti
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das trabalhadoras inferiores aos homens, que supostamente sao mais capazes de se concentrarem completamente na sua profissao. Esta desvaloriza~ao da capacidade de trabalho das mulheres traduz-se em salarios mais baixos e menores beneffcios. Quando surge
uma crise familiar, num agregado em que ambos os conjuges trabalham, normalmente faz
mais sentido, de urn ponto de vista financeiro, em termos de mercado, ser a mae a abandonar o trabalho. A profecia do pouco empenho das mu! heres no trabalho e, assim, confirmada.
0 aspecto importante do cfrculo vicioso que esta atitude implica nao pode ser meramente interpretada como uma tendencia inerente a qualquer tipo de mudan~a social. Interpreta mal a situa~ao quem reduz o conflito normativo a incapacidade das mulheres de
se libertarem das normas tradicionais. De facto as mulheres niio se libertaram efectivamente das suas fun~oes familiares. Em vez disto acumularam muito simplesmente tarefas
profissionais as antigas. E isto acontece nao s6 pela recusa ou incapaciddae dos conjuges
em partilharem as suas responsabilidade~ familiares . Mais perturbante ea incongruencia
de uma sociedade que exige uma participa<;iio das mulheres a tempo inteiro no mercado
de trabalho sem dar respostas alternativas ao problema da educa<;ao infantil.
A possibilidade de utiliza<;iio de creches e jardins infantis estatais diminuiram consideravelmente o contlito de tarefas ebfrentadas por 70% de miies trabalhadoras a tempo
inteiro. Concordamos corn Hewlett (1986) quando ele refere que tanto a possibilidade de
utiliza<;ao de institui<;oes de educa<;iio de infancia como a igualdade de sallirios, levariam
a atingir uma igualdade na divisao do trabalho dentro da famflia mais rapidamente a que
campanhas de mentaliza<;ao de casais, chamando-os a aten<;ao para as suas responsabilidades recfprocas.
As mulheres, nos seus papeis de trabalhadores sem sabirio ou de salario reduzido, absorvem a maioria dos custos das principais mudan<;as sociais. A medida que o div6rcio
se torna cada vez mais comum, as mulheres tern -se tornado cada vez mais responsaveis
pela satisfa<;iio de necessidades sociais e materiais das crian<;as. Como os americanos vivem mais tempo, as mulheres sao chamadas a prestarem cuidados aos pais e sogros. A
medida que a procura de servi<;os aumenta, elas transformam-se em mao-de-obra barata,
apoiando a expansiio econ6mica.
Em conclusiio, o trabalho nao remunerado e mal pagodas mulheres permite a manuten<;iio da ordem patriarcal capitalista desfazendo as tensoes (demograficas e econ6micas)
que poderiam provocar mudan<;as estruturais e distribui<;iio de riqueza .
Estas conclus6es especulativas podem servir como previsiio das consequencias de igualiza<;ao de sexos, promovendo uma diminui<;iio do esfor<;o feminino e urn aumento da sua
compensa~ao econ6mica. Na esfera privada isto poderia significar que as mulheres trabalhadoras a tempo inteiro poderiam reduzir o seu tempo de_ocupa<;iio na lista da casa e
educa<;iio dos filhos na mesma propor<;ao que os homens. Na esfera publica isto significaria que o trabalho seria recompensado ao nfvel dos valores pagos pela industria e corn beneffcios comparaveis.
Que o grupo de interesses dominantes na presente estrutura socioecon6mica aposta
fortemente na manuten<;iio desta posi<;iio de desvantagem para as mulheres, compreende-se. 0 que precisa de ser explicado e como (os mecanismos de controlo) e que as mulheres sao for<;adas a aceitar estas condi<;oes.
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MONTAGEM DA AAMADILHA: REFOR<;OS INSTITUCIONAIS
0 sistema socioecon6mico vigente tern muito a perder corn a emancipac;ao das mulheres. Ao mesmo tempo esta cada vez mais dependente dos seus contributos. Nestas circunsHincias e no contexto de uma sociedade «livre» e necessaria montar uma estrategia
efectiva de controlo para extrair contributos das mulheres enquanto se impede o seu acesso a igualdade de direitos. E nossa opiniao que o controlo efectivo sexista nas sociedades
modernas assenta na proliferac;ao de definic;oes de desvio que encurralam as mulheres em
situac;6es de insucesso (Scheer, 1984). As mulheres nao s6 tomaram sobre si uma sobrecarga de func;oes, como estas func;oes se alargaram a esferas previamente separadas e regularizadas por modelos discrepantes e muitas vezes contradit6rios .
Esta posic;ao limita-se forc;ando-as, muitas vezes, a escolhas exclusivas de comportamento, que impoem umas as outras, e mais importante ainda, transformando inevitavelmente o seu comportamento em desviante atraves dos criterios caracterfsticos dos modelos opostos. A exaustao e confusao resultante destas limitac;oes dispersa a resistencia potencial das mulheres as multiplas exigencias que se lhes poem. Esta desorientac;ao e alimentada pela ilusao de que porque as mulheres estao a seguir papeis nao tradicionais, elas
estao a aumentar os seus direitos.
As limitac;oes manifestam-se atraves de uma grande variedade de processos. Algumas
precedem o recente perfodo anterior a rapida expansao de func;oes. Por exemplo: as raparigas silo simultaneamente obrigadas a ser atraentes e castas (o sfndroma de Vanessa Williams). Contrariamente as expectativas dos rapazes (devem ser empreendedores e atrairem as mulheres), estas expectativas (correspondendo a definic;oes de papeis muito apertadas) sao contradit6rias, e cada uma delas pressupoe uma ameac;a de desvio i~plfcito e
punic;ao. A castidade pro mete respeitabilidade e discric;ao: atracc;ao, seduc;ao e ostracismo.
0 processo da categorizac;ao sexual e a equac;ao que rege a relac;ao da normalidade corn
o sexo masculino tambem cria urn desvio duplo a mulher. Como Page (1984) refere, em
circunstancias de estigmatizac;ao de grupo, os seus membros integram-se em posic;oes de
desvantagem, enquanto aprendem e incorporam modelos dominantes que os leva a ficar
aquem do que se esperava. Assim, verifica-se que as raparigas do liceu tern simultaneamente resultados brilhantes e aspirac;oes limitadas.
Este «ajustamento>> a urn estatuto inferior enquanto se valorizam as normas do grupo
dominante nao pode ser interpretado simplesmente como uma adaptac;ao a realidade de
uma sociedade estratificada. Processos interactivos e institucionais reforc;am este dualismo. 0 papel dos profissionais de saude mental na contribuic;ao de definic;oes de «normaJidade» em relac;ao aos sexos foi ilustrado no estudo considerado agora chissico de Boverman e associados (1981). Eles consideram que a <<normalidade>> na mulher era definida a
urn nfvel mais baixo do que era normal para os homens. As mulheres que fossem consideradas de categoria superior, a nfvel de saude mental, tornavam-se por definic;ao desviantes.
Contudo, se as mulhderes estivessem na posse de boa saude mental, existiria qualquer
coisa de incorrecto corn a sua feminilidade. Se estivessem bem ajustadas aos seus papeis
femininos, teriam pouca saude mental.
A abertura de novas func;6es para as mulheres eo acompanhamento da sua legitimidade nao diminuiu o risco de desvio para a mulher. Pelo contnirio, as tensoes provocadas
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pelas normas de concorrencia multiplicaram-se. 0 alargamento das fun<;oes das mulheres nlio veio estabelecer a liberdade de escolha das varias fun<;6es mas, pelo contrario,
permite a acumula<;iio de novas tarefas as tradicionais.
A consequencia deste tipo de alargamento e que as normas relacionadas corn cada conjunto de fun<;oes muitas vezes entram em competi<;lio umas corn as outras, de tal moQo
que seguir uma norma implica violar a outra. A situa<;iio bloqueia as mulheres num limbo de desvio e fracasso inevitaveis.
Se os cuidados infantis forem considerados uma primeira responsabilidade das mulheres, a sua participa<;lio no mercado de trabalho e feita corn atraso e interrup<;oes,
desviando-as de uma participa<;iio continua no trabalho e privando o direito antiguidade,
criteria em que as recompensas salariais se baseiam a curto ou longo prazo. Sem esta alternativa, a educa<;lio e socializa<;lio das crian<;as seria posta em perigo como no caso das
chamadas «Catch key>>. Na medida em que o principal estatuto das mulheres e largamente
definido em termos de tarefas ligadas a famflia, as mulheres que trabalham a tempo inteiro slio consideradas <<desviantes» se nlio conseguem dar prioridade as necessidades da famflia. Sobrecarregadas por esta superior obriga<;iio, as mulheres siio consideradas trabalhadoras inferiores aos homens~ que supostamente slio mais capazes de se concentrarem
completamente na sua profissiio. Esta desvaloriza<;iio da capacidade de trabalho das mulheres traduz-se em salarios mais baixos e menores beneffcios. Quando surge uma crise
fumiliar, num agregado em que ambos os conjuges trabalham, normalmente faz mais sentido,
de urn ponto de vista financeiro, em termos de mercado, ser a mlie a abandonar o trabalho. A profecia do pouco empenho das mulheres no trabalho e, assim, confirmada.
0 aspecto importante do drculo vicioso que esta atitude implica niio pode ser meramente interpretada como uma tendencia inerente a qualquer tipo de mudan<;a social. Interpreta mal a situa<;iio quem reduz o conflito normativo a incapacidade das mulheres de
se libertarem das normas tradicionais. De facto as mulheres nlio se libertaram efectivamente das suas fun<;6es familiares. Em vez disto acumularam muito simplesmente tarefas
profissionais as antigas. E isto acontece nlio s6 pela recusa Oll incapaciddae dos conjuges
em partilharem as suas responsabilidades familiares. Mais perturbante ea incongruencia
de uma sociedade que exige uma participa<;iio das mulheres a tempo inteiro no mercado
de trabalho sem dar respostas. alternativas ao problema da educa<;iio infantil.
A possibilidade de utiliza<;lio de creches e jardins infantis estatais diminuiram consideravelmente o conflito de tarefas enfrentadas por 70% de mlies trabalhadoras a tempo
inteiro. Concordamos corn Hewlett (1986) quando ele refere que tanto a possibilidade de
utiliza<;lio de institui<;oes de educa<;lio de infiincia como a igualdade de salarios, levariam
a atingir uma igualdade na divislio do trabalho dentro da famflia mais rapidamente a que
campanhas de mentaliza<;lio de casais, chamando-os aaten<;lio para as suas responsabilidades redprocas.
Reduzir este assunto a problemas de natureza individual afasta a aten<;lio do refor<;o
institucional da divisiio de trabalho que torna as mulheres vulneniveis a explora<;iio. Nlio
eo instinto maternal feminino que leva a mulher, mais do que o seu marido, a interromper o seu trabalho profissional nas situa<;oes de cri se familiar, mas urn criterio financeiro
de menor perda de dinheiro, provocada pelos nfveis salariais mais baixos que atingem as
mulheres. Este argumento nlio nega o efeito dos valores tradicionais sustentados por ho-
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mens e mulheres acerca da sobrecarga de fun<;oes da mulher moderna. Real<;a, sim, que
a possibilidade de dar resolu<;ao as tarefas materno-infantis atraves de institui<;oes para
a infancia e terceira idade, nao s6 diminuiria a tensao do trabalho feminino mas aumentaria o valor das tarefas realizadas gratuitamente pelas mulheres, assim como enfraqueceria
os argumentos que mantem a desvaloriza<;ao do seu trabalho profissional. Por urn !ado,
os salarios que se pagariam a estranhos pelo trabalho corn crian<;as e idosos dariam a medicta do valor do trabalho realizado gratuitamente, M seculos, pelas mulheres. Por outro
!ado, a existencia de institui<;oes de apoio a crian<;a acabaria corn os argumentos descriminat6rios acerca da instabilidade do trabalho feminino devido as obriga<;oes maternas
de cuidar dos filhos.
0 processo institucionalizado de refor<;o da acumula<;ao de fun<;5es na mulher, ao mesmo
tempo que restringindo os seus direitos atraves de defini<;oes desviantes, esta bem claro
se examinarmos a polftica orientadora da seguran<;a social (outra area de direitos econ6micos). As maes que vivem da seguran<;a social sao consideradas dependentes (desviantes). Para desencorajar qualquer inclina<;ao que !eve a sua continua<;ao ou a uma maior
dependencia, exige-se que elas trabalhem de modo a continuarem candidatas ao programa (controlo do comportamento desviante) . A continuidade da acessibilidade aos beneflcios da seguran<;a social e avaliada tendo em considera<;ao a capacidade de conserva<;ao
de emprego e a vigilancia adequada dos filhos (criterios de normaliza<;ao).
Neste caso a dependencia econ6mica e definida como desviante s6 porque se trata de
dependencia das autoridades publicas. Contrastando corn esta situa<;ao temos a aprova<;ao da dependencia das mulheres em rela<;ao aos maridos. Para alem disto, a dependencia dos beneficiarios das autoridades publicas surge porque normalmente existem filhos
menores abandonados pelos pais. Sao, contudo, as maes que ficam junto dos seus filhos
e nao os pais, que as abandonam, rotulados de desviantes.
Do mesmo modo, a nao-participa<;ao na for<;a de trabalho e considerada urn sintoma
de falta de caracter (irresponsabilidade, pregui<;a) s6 para as beneficiarias da seguran<;a
social e nao para todas as donas de casa a tempo inteiro.
Finalmente os criterios de normaliza<;ao requerem que estas mulheres demonstrem que
podem desempenhar sozinhas dois papeis (responsaveis pelo sustento da casa e maes de
famllia), normalmente desempenhados por dois membros adultos de uma famflia completa. Esta polftica da seguran<;a social pretende duas coisas: colocar a mulher em desvantagem, definindo-a como desviante, e perpetuar-lhe o seu estatuto expondo-a ao fracasso. Ela, e nao o Estado ou o pai e considerado responsavel por todas as necessidades
dos seus filhos, enquanto e mantida em circunstancias de precaridade ou pobreza. A maioria
das mulheres, que escapam ao controlo da seguran<;a social, fazem-no trocando a dependencia e~tatal pela dependencia privada (casamento). Passam da dependencia desviante
a dependencia normativa (Moscovice, 1983).
A nega<;ao dos direitos as mulheres passa para alem da esfera econ6mica. No entanto,
numa sociedade capitalista, os direitos econ6micos condicionam muitos dos outros direitos e sao, por isso, essenciais nos problemas da igualdade (Hewlett, 1986) . Numa economia de mercado os direitos sociais, tais como a saude ea educa<;ao sao adquiridos a nfvel
privado. Contudo o acesso a estes direitos e fun<;ao do acesso dos indivfduos aos direitos
econ6micos. Mesmo os direitos polfticos, cuja garantia fazem o orgulho dos Estados Unidos
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e siio frequentemente considerados a raziio da sua superioridade moral, niio siio independentemente dos direitos econ6micos. Niio e por acaso que na ocorrida presidencial o unico candidato a desistir por falta de fundos tenha sido a unica mulher do grupo. Nem e
por acaso que a repr~senta<;iio feminina junto de elites polfticas varie no sentido inverso
dos recursos financeiros requeridos para o lan<;amento de uma campanha competitiva (Center for Women and Politics, 1986).
Enquanto que uma amilise detalhada de como em cada urn a destas areas as defini<;5es
de comportamento desviante justificam os control os que impedem as mu! heres de atingir
a igualdade de direitos esta para alem do alcance desta comunica<;iio, os exemplos seguintes
servem como ilustra<;6es deste facto. Os direitos de reprodu<;iio siio urn elemento essencial dos direitos pessoais, especialmente para as mulheres. Estes direitos niio siio, contudo, garantidos para as mulheres pobres, porque o aborto niio e gratuito e muitos estudos
niio permitem que as despesas sejam pagas pela seguran<;a social. A Emenda Hyde que
privou as mulheres pobres de poderem fazer a sua escolha em caso de gravidez tambem
representa urn tipo de polftica que lan<;a as mulheres num beco sem safda.
Enquanto que siio negados as beneficiarias da Seguran<;a Social os meios para a pratica do aborto, o aumento do numero de filhos tambem e considerado como fndice de maior
dependencia e portanto uma confirma<;iio mais forte do seu estado desviante.
A mesma coisa acontece corn a famflia e direitos econ6micos em casos de abuso de
mulheres. Nestes casos as mulheres siio frequentemente apanhadas em situa<;6es de abuso por causa da dependencia econ6mica do conjuge. A assimetria da autoridade na famflia tambem diminui sistematicamente a possibilidade de interferencia de autoridades (Carlson, 1987). Informa<;6es obtidas de mulheres que passaram por centros de crise indica
que a relutancia em abandonar o Jar esta relacionada corn o medo de serem incapazes de
cumprir as suas fun<;6es familiares, especialmente devido afalta de capacidade e prover
ao sustento dos filhos (Strube e Barbour, 1984). Assim, a documenta<;iio de casos gravados e registados em ficheiros revelam que quem decide permanecer ou regressar a casa
e considerado masoquista ou personalidade dependente (desviante) e por isso niio merecedora de protec<;iio (Loseke e Cahill, 1984).
As respostas institucionais a estes problemas, tal como ele e posto, tern caracterfsticas
de reducionismo psico16gico. Por exemplo, algumas agencias progressistas que tern unidades de acolhimento a casos de abusos conjugais, definem como prioridade voltar a reunir a famflia, particularmente quando M envolvimento de crian<;as (Davis e Car! son, 1981).
Por outro !ado, conselheiros voluntarios originalmente formados e orientados por simpatizantes do movimento feminista tendem a encorajar a separa<;iio e independencia econ6mica e psico16gica (Davis e Car! son, 1981). Enquanto algtLmas mu! heres estiio a ser aconselhadas a seguirem estrategias pessoais contradit6rias para resolverem os seus problemas, exi'ste ate esta data e apesar das estatfsticas demonstrando a frequencia e seriedade
do problema dos maltratos conjugais, uma polftica nacional assegurando a seguran<;a na
famflia ou legisla<;iio refor<;ando a igualdade de direitos e deveres na famflia.
Ha ainda uma outra distor<;iio no processo de opressiio das mulheres . Tornou-se popular argumentar que os aumentos dos nfveis de alcoolismo detectados nas mu I heres, bem
como viciamento na droga, doen<;a e crime siio resultado da sua inser<;iio no rpundo dos
homens (Adler e Simon, 1979; Gove , 1979) . Pressup6e-se implicitamente que a$ mulheres
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pagam caro a' facto de se comportarem como urn homem, porque estao menos bem equipados para o 'fazerem. Pouca atenc;ao e dada a problemas de sobrecarga de func;oes, exigencias incompatfveis a barreiras institucionais ea experiencia resultante da opressao das
mulheres (Franks e Rothblum, 1983). Ao usar-se a manifestac;ao de tensao como indfcio
de desvio pessoal, o destino das mulheres que desempenham profissoes corn competencia fica de novo ensombrada. Assim, espera-se que jovens executivas cheias de sucesso
fiquem arrasadas a meio dos trinta imos quando a consciencia do seu rel6gio biol6gico
as colocar em estado de choque por niio serem maes; ou profissionais competentes tomar-se-ao nao produtivas todas as vezes que romperem corn uma ligac;ao amorosa, ou executivas solit.arias iriio procurar rerugio no alcool ou na droga. 0 princfpio comummente aceite
e que para as mulheres, mas niio para os homens, as crises pess()ais terao urn efeito negativo no trabalho profissional. Entao e sem considerar a competencia demonstrada e sem
que h.aja interferencia familiar, instalar-se-a uma crise que afectara o seu comportamento. Is to pode funcionar como uma nova justificac;ao para a desvalorizac;ao das contribui~oes das mulheres especialmente em casos em que a evidencia faz Qesacreditar uma pressuposta falta de empenho no trabalho. 0 pressuposto acerca da natureza especial das mulheres (diferenciac;ao) que as toma biol6gica e emocionalmente incapazes de atingir a igualdade (desvio) emerge, intacto.

SiNTESE:
Baseamos a nossa tentativa de explicac;ao do estatuto <<inferior» das mulheres a partir·
de uma perspectiva de comportamento desviante e controlo e segundo dois princfpios. Urn
deriva do trabalho de Durkheim e Kai Erickson. 0 outro baseia-se nas_teorias de atribuic;ao, contlito e controlo social do comportamento desviante.
De acordo corn o primeiro corpo de teorias, as normas regularizadoras de func;oes sao
mais claramente definidas nas suas fronteiras que atraves de definic;6es de papeis desviantes,
especialmente quando esse desvio esta sujeito a um controlo activo. Desde que temos provas
de que as definic;oes de desvio variam corn o sexo, conclufmos que os papeis atribufdos
aos dais sexos podem ser inferidos de urn ponto de vista de desvio para cada urn dos sexos e seu controlo.
Em concordancia corn o segundo princfpio, esse desvio e interpretado como uma estrategia privando de direitos alguns grupos, corn o objectivo de manter o domfnio de outros grupos que controlam as pessqas corn comportamento desviante e os mantem numa
posic;ao de marginalizac;ao. Desde que as mulheres foram colocadas historicamente em
posic;6es sociais de marginalizac;ao, corn acesso limitado a direitos gozados pela maioria
dos homens, consideramos que os processos que as rotulam como desviantes e o uso do
respectivo controlo tern sido importantes para a conservac;ao da sua marginalidade. A eficacia da aplicac;ao do r6tulo de desviante a uma categoria de pessoas depende da capacidade de as considerar diferentes e inferiores. A percepc;iio de atributos sexuais, bem coma de limitac;oes de papeis facilitam a diferenciac;ao categorial das mulheres. Por outro
lado, o estatuto de masculinidade coma estatuto padrao relega as mulheres para urn estatuto de inferioridade. Em consequencia disto, desde o momento em que as mulheres sao
consideradas inferiores aos homens, os seus contributos sociais sofrem uma desvalorizac;ao.
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Interven_£iio Social

Numa economia de mercado isto significa que o seu trabalho ou nao e pago, ou e mal
pago.
A recente entrada massic;a de mulheres para o mercado de trabalho tern sido acompanhada da ilusao de que estas ficaram aptas a uma maior escolha de func;oes e pe que o
seu trabalho estaria a ser valorizado do mesmo modo que o dos homens. 0 corollirio destas suposic;5es demonstra que as mulheres estao agora e por fim a atingir completa cidadania . .Uma amilise mais pormemorizada da situac;ao presente da pouca credibilidade a
isto. Em primeiro lugar, em vez da escolha de novas tarefas, em argumento que apenas
se trata de uma acumulac;ao de func;oes. As mulheres desempenham novos papeis mas ao
mesmo tempo mantem os tradicionais. Em segundo lugar, prova-se a evidencia que o seu
trabalho permanece desvalorizado.
Manter uma enorme percentagem da populac;ao feminina desempenhando trabalho gratuito no domfnio privado e trabalho mal pago a nfvel publico, traz vantagens para a manutenc;ao de urn sistema de produc;ao estratificado ou ate ineficiente (Bowles e al. 1984). Intencionalmente ou subrepticiamente a ausencia de certas polfticas nacionais (educac;ao infantile «para trabalho igual sallirio igua]>,), a ineficaz implementac;ao de outras (por exemplo
apoio a infancia), e ainda os aspectos punitivos de outras, perpetuam esta situac;ao. As
mulheres, nos seus papeis de educadoras e trabalhadoras mal pagas continuam a absorver os custos da maior parte das mudanc;as sociais. A medida que o div6rcio se tornou
vulgar, as mulheres tornaram-se cada vez mais os unicos sustentaculos dos filhos e necessidades sociais. Como os americanos tern urn progn6stico .de vida mais longo, sao as
mulheres que sao chamadas a tomar conta de pais e sogros. A medida que a procura de
trabalho aumenta, as mulheres fornecem trabalho a baixo custo, sustentacula de desenvolvimento.
Embora a inercia do sistema social em garantir igualdade de direitos as mulheres possa ser atribufda a resistencia em redistribuir os recursos existentes e a uma correspondente mudanc;a estrutural, a explicac;ao para a aceitac;ao por parte das mulheres de novas exigencias colocando-as sem uma contrapartida de direitos, e mais complexa. Pensamos que
a eficacia do controlo sexual nas sociedades modernas, reside na proliferac;ao de definic;5es desviantes que encurralam as mulheres em situac;oes de fracasso. As normas reguladoras dos novos papeis que se oferecem as mulheres, colidem corn as normas dos papeis
tradicionais que ainda lhes sao atribufdos. Os riscos de desvio multiplicam-se. Desde o
momento em que seguir uma regra muitas vezes implica violar outra, as mulheres ficam
limitadas por becos sem safda. 0 desvio estabelecido nas vidas das mulheres, por outro
!ado, torna legftimo o uso de controlos sociais que de facto restringem o seu acesso a igualdade de direitos.

