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"... propape!mente somos muitas as pessoas que, sem ta concxi¡o
profissional a/guma COff! a geogmfia, ourbanismo 011 a arqllitetllra,
(...) sentimos o peso dos eixos espa~o-temporais na orgill1Íza~i¡o de
110ssas pidas e no planejilltlCllto ou iff!agina~-(¡o de nossos projetos
futuros." (BALLESTEROS, 1986, p. 11, traducao livre).

1. Estudos de Genero e Espacialidade
Neste livro ressaltamos a questáo temporal como característica
fundamental das relacóes de género: sua mutabilidad e no tempo (ver
Anexo 1, Lineamentos Epistemológicos). Por exernplo a docencia era
urna tarefa fundamentalmente masculina nos inicios da profissáo, na
Europa. Quando nos defrontamos com essas mudancas temporais no
exercício de urna profissáo,
importante observar quais foram os
fundamentos que deram origem a tal mudanca. pois exprimem novas
formulacóes político-culturais das relacoes entre os géneros.
é
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Ressaltamos também a questáo espacial (no sentido 00 geografía humana)
porque é outra característica fundamental das relacóes de género: sua
rnutabilidade no espaco. Por exernplo. grande parte das atividades da
construcáo civil é exercida exclusivamente por homens na maioria dos
países, exceto na Índia, onde as mulheres trabalham normalmente nesse
setor. Quando nos defrontamos com essas diferencas espaciais no exercício
de urna profissáo, é importante observar quais sao os fundamentos que
justificam urna ou outra divisáo sexual do trabalho, pois exprimem diferentes
[ormulacóes culturais das relacóes entre os géneros.
Neste capítulo do livro gostaríamos de analisar, detídarnente, a
questáo espacial, pela sua importáncia com relacáo aos processos de
descentralizacáo e de integracáo supranacional, e pela sua centralidade
na vida e múltipla jornada de trabalho das mulheres.
Na abordagem clássica da geografía prevaleceu um uso cartográfico
do conceito de espaco. considerado em seu aspecto descritivo,
geométrico. Por esse enfoque, pretendía-se responder prioritariamente
él pergunta "Onde>". A partir dos anos 50, o conceito de espaco passou
a ser formulado como produto social. Os geógrafos que se preocupavam
com o social tentaram urna reforrnulacáo paulatina do conceito
cartográfico de espaco, relativizando-o e analisando-o enquanto
continente e conteúdo. Por sua vez, o enfoque espaco-ternporal - a
cronogeografia - reforcou a visáo do espaco como producáo social.
O conceito de producáo social do espaco é urna categoria acalentada
pela "revolucáo das esquerdas", e surge como sintoma de desencanto
ante a incapacidade da geografía tradicional de dar resposta aos
problemas da época. O espaco se constitui entáo em testemunho das
tensóes entre os diferentes componentes do social, entendendo as
relacóes espaciais como manífestacáo das relacóes sociais de c1asse
sobre os espacos geográficos. Esse movimento crítico se dedicou él
problemática das desigualdades sociais, postulando que a geografía
deveria deixar de ser urna ciéncia neutra. dessa forma, nao deveria
promover a consolidacáo de mitos que servissem para legitimar situacóes
de dorninacáo e injustica, mitos incorporados de maneira sutil nas
análises sociais e políticas através da linguagem e das conceituacóes.
Por sua parte, as académicas feministas comecararn a contribuir para a
construcáo de urna geografía que pudesse dar conta das relacóes sociais de
género. Para elas, o espaco é considerado como urna variáve1 importante
na cornpreensáo das trajetórias pessoais e coletivas das mulheres, enquanto
suporte vital das mesmas. Por esse ponto de vista é interessante destacar as
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diíerencas no uso do espaco de acordo com o género, assim como o
acesso desigual aos espacos exteriores e interiores em funcáo da divisáo
sexual do trabalho. Dois exemplos des se tipo de reflexáo podem ser
analisados em VALLE, 1997; e BOOTH, DARKE y YEANDLE, 1998.
A geografía do género ou geografía feminista se interessa pelo estudo
das desigualdades socioespacoarnbientais derivadas dos diferentes papéis
culturalmente designados aos homens e mulheres. A geografía feminista
denuncia a confusáo entre a experiencia espacial masculina e a experiencia
espacial da totalidade da humanidade, com o intuito de explicar os
comportamentos espaciais diferenciados. Pesquisa as diferencas nas formas
de utilizacáo dos espa<;os, nos modos de acesso e de permanencia nos
diversos espacos sociais de uns e de outras. Com a finalidade de
compreender a distribuicáo assimétrica e a discrirninacáo em razáo dos
géneros, a geografía feminista propóe urna análise integrada da esfera de
producáo - geografía económica - e da esfera de distribuicáo e consumo
- geografía socia1. Esse tipo de investigacao dá conta, por exeruplo, da
apropriacáo diferenciada por parte de homens e mulheres do espaco
público e do espa<;o privado, ou da incorporacáo segmentada das
mulheres no mercado de trabalho.

2. Potencialidades e Limites do Espaco Geográfico
Tradicionalmente, a geografía foi considerada urna ciencia da
natureza. O próprio desenvolvimento da ciencia e a necessidade de
explicar as rnanifestacócs espaciais dos fenómenos sociais térn
aproximado a geografía na direcáo de outros horizontes interpretativos.
A interpretacáo das relacóes entre espa<;o e sociedade tem passado
por distintas etapas de análise e os primeiros aportes que se realizaram
nesse sentido careceram dos matizes que todo fato social impóe Esses
prime iros esforcos conseguiram pro por ao espaco uma construcáo
humana, mas nao puderam evitar identificar a sociedade como UI11 todo
indiferenciado, construindo um espa<;o igualmente indiferenciado '.
1 Os primeiros geógrafos valiarn-se da observacáo CQm a finalidade de localizar. Mais próxima da astronomía e da matemática.
a geografía encarregou-se da cartografía como assunto central. O espaco nessa concepcáo irnpóe-se e para esses geógrafos
era mais valorizada a cefinicáo da posicáo geográfica do que a situacáo geográfica. No século XIX, a observacáo, a
localizacao e a dascricáo foram as abordagens privilegiadas do espaco, e embora tenham dado um status científico
geografia, ao incorporar o uso das lei de causalidade, íncunrarn a geografía entre as ciencias naturais. Já na metade do
século passado. as escolas norte-americana e européia cornecaram incluir métodos quantitativos e a apücacáo de modelos
(multas vezes importados de outras ciencias) permitindo a introcucáo de outras linhas interpretativas, em que se privilegiaram
as relacóes homem-natureza e comecararn a perceber malizes no estudo dessas relacóes. Nos anos 80 as novas tendencias
em geografia tmharn abandonado a idéia de espaco absoluto, trocando-a pela idéia de espaco relativo, ao mesmo tempo
continente e conteúdo, passando as relacóes espaco-sociedade a ocuparem o interesse dos geógrafos.

a

253

Silvia C. Yannoulas
Coordenadora

A geografía do comportamento, a geografia da percepcáo e a
geografía cultural sao as linhas do pensamento geográfico que térn
aprofundado o estudo do espaco como construcáo cultural. As pessoas
desenvolvem suas vidas num espaco físico que adquire características
particulares ern cada sociedade. "0 espaco forma parte da experiencia
cotidiana e contém conteúdos poderosos para a interpretacáo social e
espaco limita-se, hierarquiza-se, valora-se, muda e as fonnas
cultural
e os meios que sejam utilizados para isso térn sua incidencia nas atividades
humanas." (VALLE, 1997, p.2, traducáo livre).

e..)o

Como toda construcáo cultural, o espaco definido e reproduz a
estrutura de poder que possui a sociedade que o cria. As práticas sociais
que nele se desenvolvem dáo conteúdo ao ordenamento espacial, e
ambos, espaco e práticas sociais, irnplicarn-se mutuamente e devem
sua existencia um ao outro (ver PERNAS, 1998)2.
é

Para a geografía do comportamento, percebern-se os rastros da atuacáo
social no espaco. Essa Iinha de pensamento geográfico, ao identificar os
comportamentos sociais diferenciados, permitiu pela primeira vez a
introducáo de questóes de genero no estudo das relacóesespaco-sociedade.
Com o desenvolvimento da geografía da percepcáo, a definicáo de
espaco geográfico adquire maior relatividade. A introducáo da escala
individual para a interpretacáo do coletivo, valendo-se de procedimentos
indutivos significou a abertura de novas linhas de pesquisa dentro do
campo geográfico, que permitiram aprofundar o estudo de questóes como
os assuntos vinculados com di terencas de genero nos estudos geográficos.
Segundo Baílly e Beguin nossa imagem do espaco corresponde ao espaco
que percebemos, ao que vivemos e a construcáo desse urna experiencia
social única, por tratar-se de experiencias individuais que dáo origem as
percepcóes sociais coletivas que se trasladam ao ordenamento espacial
(BAILLYe BECUIN, in BALLESTEROS, 1986).
é

Da corrente humanística da geografía nascida dos aportes de
geógrafos radicais surge a geografía cultural. "No final dos anos 80, a
geografía cultural oferece novos enfoques situando suas preocupacóes

2 "Laestructuración de la sociedadnoestáligada,primordialmente a la distribución de losrecursos. al estatus reconocido
a unos y otros, a la riqueza adquirida y aJ poder ejercido por algunos. Resulta de la influencia que ejercen aquellos que crean
lascategoríasutilizadas para aprehender lorealycrean palabraspara traducirlas: cada unorecibe, de esse modo,de las
personas que frecuenta, filtros quele hacenpercibir lorealbajouna perspectiva específica. Conoceel mundo y el universo
social através de los discursos que le dan a ver, los jerarquizan e interpretan" (GREIMAS e CORUTES, em CLAVAL, 2002.

p. 36). "Elespacio contiene en suesencia unterritorio y ensucontenido unaconstrucción social, histórica, política y cultural
que define su existencia por las prácticas sociales." (GERAIGES DE LEMOS, 2002, p. 1)
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na identificacáo das duas dimensóes que estruturam o espaco. a física e
a simbólica." (ROSENTADAHL e LOBATO CORREA, 2001, p. 9495, traducáo livre). Para esses geógrafos "... o mapa mental que possuem
os individuos nao coincide com a representacáo cartográfica objetiva,
C..) o espaco está cheio de significados e de valoracóes que permitem
organizar a visáo de urna paisagem ou tomar decisóes sobre a atividade
a ser desenvolvida, essas valoracóes sao as que dáo lugar a aparicáo de
um sentimento de pertencimento ou rechace a respeito do lugar."
(GOBIERNO DE MENDOZA, 2003, p. 9-10, traducáo Iivre)3.
Cada sociedade projeta no espaco que habita sua própria organizacáo,
suas relacóes de poder, percepcóes, símbolos e serve-se desse espaco
de maneira particular, criando urna territorialidade que lhe é própria. A
tenitorialidade tem como atributo mais importante a identidade. Segundo
GIMÉNEZ (2000), a identidade é o ".. conjunto de repertórios culturáis
interiorizados (representacóes, valores, símbolos ...) por meio dos quais
os atores sociais (individuais ou coletivos) demarcam simbolicamente
suas franteiras e destacam-se sobre os outros atores numa situacáo
determinada, tudo isso em contextos historicamente específicos e
socialmente estruturados." (sobre territorialidade, ver Glossário).
Como já dissemos as hierarquias, iniqüidades e valores socialmente
estabelecidos sao trasladados ao espaco. Partir da idéia de espaco relativo é imprescindível para o desenvolvimento de urna planificacáo espacial que permita o desenho de políticas públicas que incluam a integracáo
das diversidades. Considerar a sociedade como urna tot alidade
indiferenciada relacionando-se com um espaco também indiferenciado,
como urna maneira de cumprir com um falso princípio de igualdade de
oportunidades, gera a exclusáo daqueles que nao participam do padráo
generalizado. Se as regras de eqüidade nao sao atendidas na organizacáo
espacial planificada, sao ainda menos atendidas na espontánea'.
Mulheres, idosos, portadores de deficiéncia, adaptam seu
comportamento a um espaco pensado para outros. Muitas vezes a
planíficacáo espacial considera essas necessidades, mas sempre fora da

3 "Sibienen la décadadelosochenta la relación entreestudios culturales y geografíacultural era básicamente unidireccional,
en tantoque eranlosgeógrafos quienes importaban lasideasde losestudios culturales parala reformulación de susobjetos
de estudio (...) en la décadadelosnoventa aumentó considerablemente elnúmerode obrascompartidas porautores de ambos
campos". (CLUA e ZUSMAN, 2002, p. 109)
4 "Bajoel camuflaje de laneutralidad, el espacio urbanoescondeunasreglasquecorresponden exactamente a la estructura
de poderes y relaciones que rigen nuestra sociedad." (VELÁZOUEZ VALOR lA, 2000)
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norma, como excecáo. A consideracáo das diferentes necessidades dos
grupos que integram a sociedade nao constitui um eixo sobre o qual se
trabalhe sistematicamente e no geral nao se ve projetado em políticas
públicas salvo ocasionalmente.
Segundo FALÚ (s.d.) atualmente, todas essas dirnensóes alimentam
o amplo campo temático que se conhece como hábitat e genero. "O
cruzamento entre hábitat e genero propóe a vinculacáo entre o hábitat
como produto de processos sociais, económicos e políticos e as relacóes de genero como parte constitutiva daqueles. Denota a explicacáo de como as relacóes de desigualdades entre homens e mulheres
expressam-se no território, ao mesmo tempo em que a conformacáo
desse incide na reproducáo de ditas relacóes (...) Os estudos referidos
a complexa combinacáo de genero, território, assentamentos humanos, nao podiam excluir as políticas públicas, já que essas térn sua expressáo no território e sao resultado de pressupostos teóricos, implícitos ou explícitos, a respeito das relacóes de genero e os papéis designados pela cultura a homens e mulheres".

3. Espaco Público e Espaco Privado
Por meio dos séculos os papéis sociais de homens e mulheres
refletirarn-se no espaco. O ámbito próprio reconhecido historicamente
para os homens foi o espaco público e para as mulheres foi o privado.
O espaco público é o espaco compartilhado (ARENDT, 1993). Num
primeiro sentido pode definir-se com as características de polis no sentido
grego, espaco de líberdade. participacáo e lugar em que se interatua
com outras pessoas. Os homens que participavam desse espaco
garantiam suas necessidades pessoais de reproducáo (alimentacáo,
roupas etc.) no espaco privado (segundo o tipo de trabalho) destinado
as mulheres. As principais funcóes do espaco público socialmente
reconhecidas sao a participacáo e posteriormente a producáo. É um
espa<;o comunitário onde se definern e concretizam linhas de acáo
política. Como toda construcáo social, rege-se por normas estabelecidas
que permitem o desenvolvimento da experiencia comunitária.
Tradicionalmente o espaco privado é primordialmente feminino.
Num primeiro sentido pode definir-se com as características de oikos
no sentido grego. Sua principal funcáo é a reproducáo biológica e
cultural, e nele regem como norma os valores familiares. Em
contraposicáo ao espaco masculino, que se encarrega da funcáo produ-
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tiva, O espaco privado ocupa-se da reproducáo (biológica e cultural),
que compreende a distribuicáo e o consumo do produzido no es pac;o
público (sobre oikos ver Clossário).
O conceito de trabalho tem sido historicamente reconhecido como
tal somente quando remunerado. Esse reconhecimento produz-se quando
o trabalho desenvolvido no ámbito público recebe urna valorizacáo
económica quando seu exercício está mediado pelo mercado. Portanto,
o trabalho das mulheres na esfera privada - trabalho de reproducáo
biológica e cultural - nao considerado trabalho e nao legitimado
socialmente, nem incluído nas estatísticas económicas (PIB etc.). Dessa
maneira o trabalho doméstico fundamentalmente realizado pelas mulheres
sofre uma desvalorizacáo que tem se prolongado historicamente.
é

é

Dentro desse espaco privado, as mulheres desenvolvem um inegável
papel produtor que poucas vezes reconhecido, mesmo pelas próprias
mulheres. As características da producáo que geraram e geram as
mulheres no espaco privado térn sofrido modificacóes por meio da
historia, mas nunca térn estado ausentes.
é

Na intersecáo dos espac;os privado-feminino e público-masculino
surge o espaco social vinculado as características de um e de outro. O
espaco social vincula-se com o gerenciamento das necessidades
consideradas antigamente privadas pelos gestores e as políticas públicas.
Na perspectiva do genero de destaque que a adocáo dessas funcóes
nao se apresenta como neutra ou apolítica, reproduzindo categorias,
que trasladadas ao es paco público, instalam desigualdades entre homens
e mulheres. Especialmente no ámbito do trabalho essas categorías
perpetuam discriminacóes relacionadas com as diferencas salariais ou a
impossibilidade de ocupar cargos de lideranca em prejuízo das mulheres.
é

Essas primeiras definicóes do espaco público e do es paco privado
váo modificando-se ao mudar o conteúdo simbólico que a sociedade
lhes atribui. Desde a pólis grega até a aldeia ou sociedade global, o
conceito de público tem sido redefinido muitas vezes, mas as relacóes
de poder assimétricas entre homens e mulheres, que essas definicóes
legitimam, térn permanecido por meio da história.
Segundo AGULLA (1988), a sociedade um conjunto de diferencas e desigualdades entre homens. Um pequeno grupo de homens ocupa
o topo da pirámide social e quem decide por todos os demais seres
humanos. A estrutura social vai modificando-se segundo o passar do
tempo e distintos grupos da sociedade váo conseguindo acessar ao
poder. "Os poderes sociais térn suas origens nas próprias pessoas, já
é

é
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que elas lhes dáo vida, forma e os constituem. Por que as pessoas dáo
origem a poderes sobre elas mesmas? Pelas mesmas razóes pelas quais
elas organizam-se em sociedade, ou seja, principalmente por conveniencia e especializacáo". No topo da pirámide social diíicilrnente estiveram as mulheres.

4. Inclusáo das Mulheres no Espalto Público
A inclusáo das mulheres no espaco público cada vez rnaior, num
processo que gera mudancas e também acentua continuidades.
é

Assim, a inclusáo das mulheres no espaco público nao significa
inclusáo democrática e socialmente neutra, mas limitada pelo entorno
social e cultural, concretizada em ámbitos considerados propícios, isto
respeitando as áreas masculinas, as femininas e as que possuem atributos
de neutralidade sexual (sobre Entorno, ver Clossário).

é.

Muitas sao as motivacóes que geram a entrada das mulheres no ámbito
público. Essa incursáo na participacáo pública sernpre tem sido objeto
de resistencias, que térn passado do terreno implícito ao explícito, mas
que sempre tém se mantido. Poucas vezes sao reconhecidas as necessidades
pessoais de crescimento e projecáo das próprias mulheres. Sempre
preciso a justificacáo dessas acóes. Por exernplo, a busca de emprego é
socialmente reconhecida quando se justifica na necessidade económica
familiar. Quando o homem nao pode conseguir os recursos necessários
para a sustentacáo da família, justifica-se a "saída" da mulher a trabalhar,
fazendo-o por necessidade e nao por rnotivacóes particulares.
é

Os papéis desempenhados no ámbito privado muitas vezes sao
reproduzidos nas atividades designadas as mulheres no espaco público.
As mulheres possuem o monopólio quase exclusivo de determinadas
áreas: a educacáo, a saúde, entre outras, consideradas apropriadas para
elas. A predominante presenca das mulheres nesse entorno, longe de
chamar a atencáo, é esperada.

É interessante observar que nesses ámbitos (com excecáo do trabalho
doméstico realizado somente por mulheres, para outras rnulheres), a
presenca masculina, quando se registra, nao sancionada socialmente,
porque geralmente se faz ocupando espacos de controle e lideranca
associados aos hornens. enquanto a presenca das mulheres em ámbitos
masculinizados
observada como excepcional e estas térn mais
díficuldades que os homens para alcancar posicóes de lideranca.
é

é
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o

ámbito local é o primeiro ámbito onde a mulher experimenta uma
participacáo pública, onde a indiferenciacáo das condicóes de ingresso
é considerada equivocadamente como igualdade de oportunidades. É
por isso que a participacáo das mulheres tem a conotacáo de excepcional.
Essa situacáo nao é explícita, mas oculta-se portrás de posturas de abertura
ou suposta eqüídade. pois em geral nao se produz uma modificacáo das
normas que garanta a igualdade de oportunidades e atua mais como
convidada do que como protagonista. Ao nao se modificar as regras para
facilitar a igualdade de oportunidades, o esforco que realizam as mulheres
é maior e resulta notório observar que nesses casos, muitas vezes alcancarn
desempenhos destacados, supostamente nao esperados.
Como já foi dito, a participacáo da mulher no espaco público nao
significa a perda de seu papel principal dentro do espa~o privado. EI11
distintas condícoes, as vezes assumindo apenas o controle e a administracáo,
e outras cumprindo com todas as funcóes, a mulher assume responsabilidades
públicas e privadas ao mesmo tempo. Mesmo as mulheres que trabalham
fora de casa, e contratam pessoal para o servico doméstico, poucas vezes
podem delegar a conducáo do espaco privado em outras máos.
Segundo PERNAS (1988) "o feminino assimila-se ao privado, mas o
privado tem um significado muito diferente para homens e mulheres.
para os homens é um refúgio e uma possibilidade de criacáo, ócio,
expansáo individual. Para as mulheres converter-se-á num destino. (... )
Ao mesmo tempo, o lar, que é espaco de privacidade para o homern.
nao é para a mulher." (p. 3, traducáo livre).

5. Planificacáo Espacial
Variáveis como acessibilidade, distancia, ternpo, de tom aparentemente neutro, costumam aportar grandes iuformacóes sobre as iniqüidades sociais que se reproduzem no espaco, inforrnacáo que nao é
levada em consideracáo na hora de realizar o planejamento e formulacáo de políticas públicas ligadas ao ordenarnento territorial.
Se considerarmos a desigualdade de género no espaco, variáveis
como distancia, ternpo, acessibilidade, disponibilidade e freqüéncia
do transporte, fornecem valiosas informacóes sobre as dificuldades que
devem enfrentar as mullieres em seus deslocamentos cotidianos.
Considerando urna escala local, rapidarnente poderíamos afirmar
que os deslocamentos das mulheres nao costumam ser iguais aos dos
homens. Oentre suas múltiplas Iuncóes, as mulheres encarregam-se
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de realizar viagens alternativas que incluem o retiro dos filhos da
escola ou as compras domésticas, na saída do trabalho remunerado,
interrompendo e retomando em várias oportunidades as vias de acesso, fazendo um uso alternativo do transporte público, consumindo
unidades de tempo variáveis, em definitivo adaptando seu cornportamento a um espaco que privilegia as Iinhas de acesso direto e rápido, como estradas com poucos acessos e saídas, ótimas para um traslado rápido e sem interrupcóes do centro até a periferia, como o
realizado geralmente pelos homens.
Estabelecer zonas fechadas ao transito em determinados horários
do día, geralmente dificulta os movimentos alternativos realizados pelas
mulheres, que costumam estar organizados em funcáo dos horários dos
outros membros do seu grupo familiar e que geram um Auxo descontínuo
durante as distintas horas do dia,
Privilegiar as vias de deslocamento da periferia ao centro e viceversa deixa de lado as necessidades do trabalho doméstico desenvolvido
por um grande caudal de mulheres que realizarn deslocamentos de
urna periferia a outra sem precisar passar pelo centro.
Projetar e concretizar a construcáo de bairros supostamente
planificados de forma a contemplar as necessidades da mulher,
considerando sua permanencia no lar e seus deslocamentos a pé até os
supermercados ou a escola dos filhos, hoje resulta insuficiente para a
mulher que abandona o bairro muito cedo e volta quando esses comércios
estáo fechados.
Esses exemplos, surgidos a partir de variáveis comumente
consideradas neutras, resultam somente de urna primeira olhada. A
análise pormenorizada dessa inforrnacáo, considerando a percepcáo
que homens e mulheres térn sobre essas tuncóes e disfuncóes espaciais,
forneceria material muito interessante para os técnicos envolvidos com
o planejamento urbano.
Na maioria das ocasióes, as disfuncóes espaciais, originadas em
desigualdades de genero que a sociedade imprime ao espaco, sao
superadas pelas mulheres sem ser percebidas como tais.

É um paradoxo que a planificacáo espacial também nao leve em
conta as questóes de genero que aportam as variáveis sociais ao definir
as políticas públicas. Trata-se de variáveis que oferecem urna inforrnacáo
mais específica sobre a estrutura social. Estáo incluídos nessa categoria
os indicadores da divisáo sexual do trabalho, a classifícacáo dos lares
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segundo o sexo do chefe, a classificacáo da populacáo empregada
segundo o nível educativo alcancado e segundo o sexo, ou simplesmente
a estrutura da populacáo ocupada segundo o sexo.
Por exernplo, nos últimos anos, os censos e outras estatísticas sociais térn
revelado a consolidacáo de uma presenca massiva de famílías monoparentais,
em que é comum ver mulheres desempenhando funcóes de chefas de [arnília.
Contudo, poucas vezes esses dados térn sido considerados nas políticas
públicas de planificacáo espacial e, nas poucas ocasióes em que tém sido
levados em conta, nao sao articulados com as políticas públicas de trabalho.
Contrariamente comum ver uma planificacáo orientada familia nuclear
que responde a necessidades diferentes das demandadas pelas chefas de famílía,
que compartilham o espaco com filhos menores".

a

é

Se analisarmos o ordenarnento espacial em uma escala local,
confirmamos que o desenvolvimento de políticas espaciais, partidas
de uma perspectiva que nao considera as possibilidades de apropriacáo
cotidiana do espaco por parte das mulheres, gera disfuncóes que sao
as sumidas com naturalídade, tanto por mulheres quanto por homens.
Como exemplo, podemos mencionar a afirrnacáo de direitos como
a possibilidade de dar de mamar durante a jornada de trabalho. Cumprir
com esse direito somente possível quando existem creches nos locais
de trabalho e somente algumas instituicóes (geralmente públicas)
cumprem de maneira efetiva com essa Iuncáo. Muitas vezes fazer uso
desse direito considerado como um sinal de menor rendimento e sao
as próprias mulheres que nao o assumem e procuram outras alternativas.
é

é

Em muitas oportunidades, as necessidades das mulh eres sao
contempladas nas políticas públicas a partir de estereótipos sobre a
sua natureza e as virtudes supostamente femininas, nao sendo tratados
os motivos que as situam numa posicáo de vulnerabilídade social. É
paradoxal que a identificacáo das mulheres como agentes de rnudanca,
mediadoras, facilitadoras, nao se traduz no exercício de participacáo
concreta nas decisóes sobre as questóes de seu interesse.

5 "Dado que el planeamiento urbano toma en consideración sólo a la familia nuclear, en la cual las oportunidades de la mujer
en gran medida se encuentran reducidas al trabajo doméstico y el trabajo del hombre es habitualmente fuera de casa. Esse
modelo (Queseha afianzado como estereotipo social), se ha vuelto menos habitual desde hace algunas décadas y ahora sólo
representa a una minoría. Esse modelo está siendo gradualmente sustituido por nuevos tipos de familia que el planeamiento
urbano no ha previsto ni tenido en consideración, creando, por tanto, nuevas disfunciones y tensiones sociales. ~ (COMISIÓN
DE LA UNiÓN EUROPEA. UNIDAD DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 1996)
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6. Territorialidade das Mulheres
Segundo SANTOS (1994), o espaco constitui um conjunto de objetos
e acóes sociais, onde a existencia de uns urna condicáo necessária para
a existencia dos outros. Toda relacáo social tem urna manifestacáo espacial
entendida como territorialidade. A territorialidade a possibilidade de
apropriacáo do território. As pessoas identtficam-se material e
afetivamente com o espaco e isso Ihes possibilita mover-se livremente e
concretizar acóes (sobre Território e Territorialidade, ver Glossário).
é

é

A designacáo do espa<;,:o público para os homens resultou na criacáo
de urna territorialidade androcéntrica, que obstaculizou o ingresso das
mulheres nesse ámbito. As mulheres dentro do espaco criaram sua
própria territorialidade. Essa territorialidade doméstica cumpre com
o requisito de fundar-se num território feminino, isto é, num espaco
sobre o qual as mulheres exercem controle e gestáo. Ao sair desse
ámbito, as mulheres primeiramente se apropriaram de espacos propícios
para a reproducáo dessa territorialidade, excursionando de maneira
quase exc1udente no que ternos definido como espaco social.
As características androcéntrícas da territorialidade aplicáveis ao espaco público criam desigualdades nas possibilidades de apropriacáo do
espaco, e a participacáo das mulheres acha aqui seu primeiro limite.
Nao se trata de urna justaposicáo de territorialidades, pois nao se produz a construcáo de urna territorialidade feminina. As marcas da
territorialidade sao materiais e simbólicas. Sao as segundas as que constituem um obstáculo maior para as mulheres.
Hoje assistimos a um maior enfraquecimento dos limites entre o espaco público e o espa<;,:o privado. Presenciamos a aparicáo de espacos
em que esses limites justapóern-se, espacos semipúblicos ou semiprivados,
que reproduzem as características do ámbito privado, no público e viceversa (ver ARAÚJO FERRE[RA e MARQUES, 2000).
Na última década, o ajuste estrutural que causou a generalizacáo do
desemprego, o subemprego e a precarizacáo provocaram a deterioracáo
das relacóes de trabalho. O incremento do trabalho informal caracterizouse pela privatizacáo de espacos públicos e pela transformacáo de espacos
privados em públicos. Essa deterioracáo das relacóes no mundo do trabalho
afetou com maior rapidez os setores mais vulneráveis, como o caso das
mulheres. As inovacóes tecnológicas, que caracterizaram os últimos anos
do século XX também tém aportado sua parte nesse processo
é
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As novas formas de manifestacáo do tempo e da distancia, a
transformacáo da acessibílidade, a construcáo de espacos virtuais, as relacóes
laborais relacionadas com o teletrabalho, a ambigüidade entre o próximodistante e o distante-próximo, os processos de descentralizacáo local e
integracáo supranacional resultam nessa nova redefinicáo do espaco público
que legitima tanto inclusóes quanto exclusóes.
Como mencionamos anteriormente, segundo SOJA (1971), "a
territorialidade específicamente humana tem tres elementos: o sentido da
identidade espacial, o sentido da exclusividade e a compartímentalizacáo
da ínteracáo humana no espaco. Proporciona, portante, nao somente um
sen timento de pertencer a urna porcáo particular de terra sobre a qual se
térn direitos exclusivos, mas que implica um jeito de comportar-se no
interior dessa eutidade".
Alguns autores ídentífícam como o maior atributo da territorialidade
o desenvolvimento da identidade. As comunidades (ou as pessoas)
estabelecem vínculos com o espa<;:o, dando-lhe sentido. A identidade
permite desenvolver um sentido de pertencimento territorial (ver
CIMENEZ, 2000).
Segundo esse raciocínio cabe perguntar se é possível falar em
identidade no caso da comunidade virtual. E ainda mais, se na construcáo
do espaco virtual podem ser identificados os mesmos mecanismos
encontrados na construcáo do espaco físico.
Partimos do pressuposto que a tecnologia nao de ve ser isolada da
sociedade que a cria. Segundo URANCA (2001) "... nao é aceitável atribuir
tecnologia uma autonomia que nao tem relacáo geracáo de saberes que
incidem socialmente. A tecnologia está sempre mediada pelas identidades
e os processos culturais, pelas pessoas e pelas comunidades, pela mernória
des ses e por suas próprias experiencias. Nesse espa<;:o de cruzamento as
tecnologias sao permanentemente re-significadas." (p. 4-5, traducáo livre).

a

a

A difusáo de novas tecnologias influi na reformulacáo das maneiras
de relacionar-se e de perceber o espaco, A participacáo em redes
virtuais implica ajustar-se a normas impostas, do mesmo jeito que urna
sociedade que tem desenvolvimento espacial, a sociedade em rede
sornen te pode manter os lacos do grupo que a constitui partindo do
reconhecimento dessas normas.
Nessa ordem estabelecida reproduz-se a desígnacáo de papéis e a
distribuicáo de benefícios. Sua ordem hierárquica funda-se no controle
da tecnologia e na posse do conhecimento. Trata-se de hierarquias que

263

Silvia C. Yannoulas
Coordenadora

diferern das impostas em ordem vertical que apresenta a sociedade
ligada ao espa~o físico, mas que está presente com o mesmo peso na
distribuicáo dos poderes sociais.
As sociedades espaciais gerarn rnarginalizacáo, que se manifesta nos
últimos degraus da escada social, enquanto na sociedade virtual a
marginalízacáo corresponde a exclusáo. A possibilidade de pertencer
rege-se pela possibilidade de acessar e pode ler-se como o rasgo de
exclusividade (ver SOJA, 1971).
A territorialidade ligada ao espa~o físico relaciona-se com a
proximidade, na medida em que os indivíduos encontrarn-se próximos
uns de outros. Na sociedade virtual a proximidade adquire outro
sentido, a ausencia de distancias gera outro tipo de proximidade - o
próximo o distante. A proximidade nao definida pela cercania usando
as variáveis de distancia nem de tempo, mas pela acessibilidade,
caracterizada pelo imediato. A acessíbílidade vincula-se em forma díreta
com o conhecimento e uso dos meios tecnológicos.
é

é

O espaco virtual compartilhado pelos membros da sociedade virtual
e tem urna relacáo muito estreita com as percepcóes daqueles que a
formam. A percepcáo do espa~o virtual com seus símbolos, como o
espaco vivido, permite o estabelecimento de relacóes de poder, formas
de producáo e reproducáo, e representacóes coletivas comparáveis com
as que se observam no espaco físico.
é

A forrnacáo de urna sociedade estruturada em forma de redes,
acontecida nos últimos anos, tem levado muitos autores a referir-se a
existencia de um processo de desterritorializacáo crescente, no qual
as pessoas prescindem do espa~o.
Contrariamente, muitos investigadores distinguem os novos conteúdos que essa sociedade designa ao espa~o. Segundo SANTOS
(2000), lino mundo da globalizacáo. o espa~o geográfico ganha novos contornos, novas características, novas definicóes. E, também,
urna nova importancia, porque a eficacia das acóes está e streitamente relacionada com a sua localizacáo. Os atores mais poderosos
se reservam os melhores pedacos do território e deixam o resto
para os outros".
As atividades realizadas no espaco virtual estáo ligadas a urna nova
organizacáo do espaco físico. Essa conexáo entre espaco virtual e físico
constitui um novo ponto de ínflexáo para o estudo da geografía. A
producáo e a círculacáo de bens e de conhecimentos se produzem por
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meio de redes que transcendem os limites nacionais reorganizando o
cenário social. A íntegracáo que se produz em nível supranacional em
algumas atividades gera exclusáo em outras".

7. O "local" e o "supranacional": o limite é o Céu!
Como já foi dito, o espaco local o primeiro espaco em que as
mulheres tentam urna participacáo pública. A eleicáo desse espaco
nao casual, pois se sustenta na proximidade do espaco local com o
espaco doméstico cultural mente designado as mulheres. A identificacáo
equivocada do "local" com o "privado", facilitou de certo modo a
participacáo pública das mulheres, mas também acentuou a continuidade
reproduzindo no espaco público as relacóes assimétricas existentes
entre homens e mulheres (ver MAS SOLO, 1996).
é

é

Esse ámbito de escala local a que nos estamos referindo nao somente
representa um espaco diferente do espaco privado, mas se transforma
numa categoria de análíse imprescindível na interpretacáo do global.
"Hoje em dia 'o locar tópico comum entre diversos pontos de vista,
estudos, debates, projetos e programas em torno dos problemas e opcóes
do desenvolvimento, assim como das mudancas geradas pela dinámica
da globalizacáo. Curiosamente, a dinámica do processo de globalizacáo
tem impulsionado urna renovada visibilidade e importáncia do espaco
local, perante as forcas supranacionais que moldam as regras do jogo da
vida no mundo atual." (MASSOLO, 1996, p. 1, traducáo livre).
é

Embora muitas vezes o esforco de recuperacáo do local surja como
resposta antagónica ao global, a perspectiva local tem sentido apenas
quando incorporada a um universo maior. O local inclui-se no nacional
e ambos no supranacional. A escala local remete a dimensáo espacial
num sentido situacional, pois adquire verdadeiro valor quando integrada
num contexto maior"
é

6 o intercambio dentro doespaco virtual gera rnodltícacóesnoes paco físico. Umexemploilustrativo é aquele quefomecem
as empresas mul1inacionais, comumgrandedesenvolvimento virtual a respeito da adrntrustracáo e gerenciamento e de um
grandedesenvolvimento noespacofísico de paísesouregióes de paísescomumaltograudeespecielizacáo.Estabelecendo
linhashierárquicas entreeles, manifestadas nosdistintos ntveis de inclusáo ou simplesmente na exclusáo. Tarnbám a
prasenca de membros de sociedades virtuaísde distintos paísesrequera rormacáo de setores de servcos especializados
desenvolvidos no sspaco físico quefacilite a sustentacáo de sua conexáo como espaco virtual. É interessante destacarque
essaespeciaüzacáoquese requerdoespaco físicofundamenta-se numacessodiferenciado, poís nemtodososmembros
da sociedade participam dela.
7 Existem distintas posturas sobreOs fundamentos da reíacáo entreo local e o global. Alguns pesquisadores sao partidários

de interpretaro surgimento do interessepelolocalcomoformaantagónicadoglobal,situanoo-otorado processodeglobaliza;ao.
Outros apresentam a escalalocalcomoespaco relacional integrando-o comas escalasnacional e supranacional
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o processo de descentraiizacáo, que reforcaria o plano local e suas
maiores possibilidades de conhecimento da trama social, nao
necessariamente significa a adocáo de urna perspectiva que inclua a
diversidade, reduzindo as situacóes de discriminacáo. Nesse sentido,
interessante observar que os atores estratégicos na formulacáo de políticas
públicas consultados referern conhecer essas questóes, mas nao as
distinguem em seus próprios setores, por considerar que se produzem
em outros ámbitos. Curiosamente essa percepcáo compartilhada pelas
mulheres (ver Resultados das Consultas, nesta parte do Iivro).
é

é

Apesar do crescente número de mulheres incluídas no espaco
público, essa participacáo nao evolui no mesmo ritmo em relacáo a
ocupacáo de cargos de lideranca. Como podemos observar nos dados
apontados nas partes 1 e 11 deste livro, o número de mulheres que
ocuparn cargos de decisáo no ámbito local
muito inferior ao dos
homens. Considerando o exernplo específico dos que participam na
forrnulacáo. gestáo e avaliacáo de políticas públicas de qualificacáo
profissional, apresenta-se urna situacáo similar. A sub-representacáo das
mulheres nos ámbitos de decisáo política impede sistematicamente a
inclusáo de perspectivas integradoras das questóes de genero (ver Parte
1, l.egíslacáo Nacional e Parte J 1, Participacáo das Mulheres na Definícáo
e Avaliacáo da Educacáo Profíssional).
é

Esse processo desenvolve-se em forma paralela a integracáo
supranacional que ocorre na escala global. Poucas vezes observarn-se
conex6es entre um e outro. Os acordos obtidos a escala supranacional
nao superaram até agora as declaracóes de igualdade com fatos concretos.
Todos aceitam os princípios de igualdade, mas nao se observa a tomada
de decisáo política de harmonizar as políticas públicas locais com esses
princípios acordados no plano supranacional.
Os processos de íntegracáo supranacional geram urna rnudanca de
perspectiva das acóes nacionais. A vinculacáo com outros países, a
formacáo de regióes para além das fronteiras nacionais, redefine a
configuracáo do espaco. Esse espaco nacional transforma-se num espaco
referenciado ao resto da regiáo, e as acóes que nele se desenvolvem
colocam-se num processo de integracáo que, longe de ser imediato e
inevitável, responde as desigualdades entre os países e as desigualdades
que cada país apresenta em sua escala local.
Esse processo relativamente novo situa-nos perante a criacáo de
uma consciencia coletiva particular que contém novas identíficacóes
espaciais. Cabe perguntar o que acontece com as pessoas nesse
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processo, como se produz a apropriacáo desse espaco novo, ou se
existe uma permanencia dos traeos de identidade que se associam
geralmente com o nacional no supranacional.
Muitos autores consideram que esses espacos que excedem as
fronteiras nacionais em muitos casos nao térn sido apropriados por
nenhum outro coletivo social e acharn-se livres de estereótipos que
condenam a exclusáo. Outros autores, no en tanto, optam por pensar
que, embora seja um espaco a construir, irá reproduzir com naturalidade
as iniquidades que a estrutura social nacional possui.
O exercício histórico de participacáo política dos homens, especialmente na área económica, representa uma vantagem perante as possibilidades das mulheres. Nao se trata somente de aspectos quantitativos como
os relacionados com a sub-representacáo das mulheres, mas também de
aspectos qualitativos como a falta de sensibilidade delas mes mas perante
essa situacáo ou a permanencia de participar como sujeitos passivos mais
do que como geradoras de propostas.

É importante nao esquecer que o posicionamento das mulheres como
sujeitos passivos nesse processo de apropriacáo espacial determina de
maneira incontestável suas possibilidades de controlar e fazer gestáo
em políticas espaciais. Resulta interessante notar que a participacáo
feminina nesse tipo de processo está diretamente relacionada com o
papel ocupado pelas mulheres nos distintos países, que se associam
formando blocos. A formacáo desses grupos, porém, nao produz
simultaneamente a diminuicáo dessas diferencas.
Nesse sentido, as mulheres ainda térn um duplo caminho por percorrer.
Por um lado, continuar um processo de sensibilizacáo, ainda incipiente
embora crescente, que Ihes permita apropriar-se das suas potencialidades,
e, pelo outro, promover a definicáo de políticas afirmativas que nao
somente protejam seus direitos, mas que efetivamente os promovam.
Tanto o ámbito local como o supranacional oferecem campos
propícios para esses objetivos. O acesso das mulheres a educacáo e
forrnacáo profissional, as novas profissóes, e a abertura de novos espacos
de participacáo política - mencionados em várias oportunidades neste
Iivro - ainda que muitas vezes esses ganhos sejam utilizados para ocultar
situacóes de iniqüidade, também deixam abertas possibilidades de
percorrer esse caminho, saldando urna dívida histórica com as mulheres
e contribuindo para a necessária redistribuicáo dos bens (materiais e
simbólicos) e do poder. Especialmente importantes sao, nesse sentido,
as estratégias de acáo afirmativa que acelerem a participacáo das

a

267

Silvia C. Yannoulas
Coordenadora

mulheres em posicóes de tomada de decisáo, bem como a qualificacáo
de liderancas femininas para atuarem em defesa dos direitos das mulheres.
Para finalizar, reiteramos que a maior preocupacáo, no que diz
respeito ao trabalho das mulheres e as relacóes de genero no mundo
do trabalho, nao se refere ao plano normativo, pois tratados e convencóes internacionais, acordos supranacionais, Iegíslacáo doméstica
e diretrizes do Codefat sao já sensíveis a questáo de género (o que
nao significa que nao possam nem devam ser mudadas ou aprimoradas). Nossa maior preocupacáo diz respeito discordancia entre as
normas e sua aplicabilidade imediata. Nesse sentido, da maior importancia a conscíentizacáo, sensibilizacáo e forrnacáo dos gestores
da PPTR, do Judiciário e de outras autoridades responsáveis pelo
cumprimento da legíslacáo nacional, dos acordos e das convencóes,
bem como a disponibilizacáo de dados específicos e avaliacóes periódicas pelas autoridades, em diálogo permanente com a sociedade
civil organizada.
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