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Resumo 
 
A presente comunicação explora alguns dos resultados obtidos por uma investigação em processo 
de finalização, no âmbito do mestrado em Sociologia da Universidade do Minho, intitulada Ser 
mulher num bairro social: trajetos de vida e quotidianos femininos nas Andorinhas (Braga). 
Suportada em fontes documentais e bibliográficas e sobretudo entrevistas semiestruturadas 
realizadas pela primeira autora, nesta comunicação analisam-se alguns aspectos da vida das 
mulheres residentes no bairro social das Andorinhas. Articulando cotidiano e interesse das mulher 
do bairro foi possível identificar a dificuldade da participação política, como na Associação de 
Moradores, devido às concepções de estereótipos de gênero, mantendo assim o status quo de 
dominação e poder conforme a concepção de Bourdieu. Sendo a vida cotidiana das mulheres no 
bairro marcada por formas diversas de desigualdade de género é possível perceber as estratégias 
de resistências destas mulheres para garantir os espaços de ação.   
 
PALAVRAS CHAVES: Gênero; bairro social; política; desigualdade social.   
 

1. Introdução 

 
Em Portugal, na década de setenta do século passado, ocorreram diversas mudanças 

políticas e sociais. Com a queda da ditadura em 1974, num contexto de crise global do 
capitalismo, o império colonial português em África e Timor-Leste desfez-se subitamente. Com a 
independência das antigas colónias em 1975, retornam ao “continente” mais de meio milhão de 
pessoas. Desta forma, num curto período de tempo, houve uma mudança substancial na 
população, passando de 8,6 milhões em 1970 para 9,8 milhões em 1981 (cf. portada.pt)32. 

 Com estas dinâmicas demográficas e sociais, nomeadamente relacionadas com as 
migrações externas e internas, em boa medida alimentada por uma expansão econômica do país 

                                                             
32 Acesso em julho de 2018. 

mailto:jofteixeira@gmail.com
mailto:fbessa@ics.uminho.pt


 151 

que, apesar de algo incipiente e desigual, não deixou de produzir impactos sociais (cf. Ribeiro 
2017), a habitação passou a ser uma questão central, decorrente de uma nova realidade, 
principalmente nas grandes cidades: a quantidade de habitações possíveis de serem edificadas 
face ao número crescente de moradores (Baptista, 1999).  

Longe de ser um problema novo em Portugal, este novo contexto político agravou uma 
situação já velha, na qual a habitação sempre colocou especiais dificuldades ao poder político. 
Assim, foi foco das ações do Estado a partir do século XX, ocupando um lugar relevante na 
Constituição da República portuguesa aprovada em 1976, onde foi fixado no artigo 65º que “todos 
têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições 
de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.” 

Na busca de garantir habitação digna aos cidadãos, o Estado mobilizou-se com políticas 
públicas principalmente para as populações em situação de vulnerabilidade social, procurando 
assim garantir moradia a quem não tem possibilidade de compra ou de arrendar no mercado 
habitacional. Uma das estratégias adotadas passou pela construção de habitações sociais. Em 
Braga, um dos projetos concretizados foi o do bairro das Andorinhas, concluído em 1983. Tratou-
se de um grande projeto habitacional, composto por 33 prédios que permitem o alojamento de 
cerca de duas mil pessoas.  

Durante a vivência no bairro social das Andorinhas e a aproximação ao cotidiano dos 
moradores, algumas questões trouxeram inquietude, como as desigualdades e estereótipos de 
gênero apresentadas nas relações sociais. Desta forma, esta investigação volta-se para o 
cotidiano das mulheres no bairro com ênfase na participação política das mesmas, procurando 
compreender as estratégias de resistências destas mulheres para garantir os espaços de ação.   

 
2. Metodologia 

 
Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa que tem como objetivo ir além do aparente, para 

compreender e conhecer as subjetividades, valores, crenças, representações, hábitos, atitudes 
dos sujeitos e do território estudado, sendo que “[...] a realidade do sujeito é conhecida a partir 
dos significados que por ele lhe são atribuídos” (Martinelli, 1999: 25). Utilizaremos os dados 
coletados pelo projeto “Modos de vida e formas de habitar: Ilhas e Bairros Populares no Porto e 
em Braga” (PTDC/IVC-SOC/4243/2014), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
com coordenação científica a cargo de Manuel Carlos Silva, no qual participam como 
investigadores os dois autores do presente texto. Suportada em fontes documentais e 
bibliográficas e sobretudo por entrevistas semiestruturadas (Flick, 2005), observação e diário de 
campo realizadas pela primeira autora, será realizada uma extensa e aprofundada análise de 
conteúdo (Guerra, 2010; Laville e Dionne, 1999). 
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3. Resultados  
 
Através das entrevistas foi analisado o olhar que as mulheres do bairro social das 

Andorinhas possuem em relação à política, numa escala macro – a nível nacional – tanto quanto 
numa perspectiva micro – em relação ao bairro social onde residem. Dar-se-á também relevância 
às suas estratégias de resistência e enfrentamento, procurando-se compreendê-las considerando 
o contexto social em que as mulheres estão inseridas. Para melhor análise deste tópico, é 
necessário fazer o chamado “resgaste histórico”. Segundo Araújo (2005), para refletir sobre a 
participação da mulher na política é de suma importância (re)relembrar a exclusão delas da 
condição de cidadã e da organização política moderna, ressaltando as práticas sexistas e 
discriminatórias em relação ao gênero existentes no interior do sistema político, bem como as 
características socioeconômicas do país que podem manter as diferentes formas de desigualdade. 
As dificuldades que as mulheres enfrentam para adentrar neste espaço majoritariamente 
masculina, trazem reflexões sobre o papel da mulher em uma sociedade com as bases no 
patriarcado, como afirma Perrot (2007: 153): “ser uma mulher na política, ou ainda, ser uma 
‘mulher política’, parece a antítese da feminilidade, a negação da sedução, ou ao contrário, parece 
dever tudo a ela. Daí os bloqueios, as resistências, que atingem, ao mesmo tempo, o governo e 
a representação”. 

Atualmente é possível observar significativas mudanças sociais e maior acesso das 
mulheres no sistema educacional e no mercado de trabalho, porém ainda há muita dificuldade 
delas ocuparem posições de decisão e poder, sendo as mulheres minoria nos cargos de maior 
reconhecimento social (Santos, 2010), bem como na estrutura política. Os processos de 
socialização podem ter como matriz o patriarcado, em sua expressão de dominação masculina 
(Millett, 1969), onde os homens tendem a se sentir mais habilitados para os cargos de 
administração dos negócios políticos, enquanto as mulheres ficam mais restritas à funções que 
tradicionalmente são atribuídas ao sexo feminino como as tarefas relativas aos cuidados e 
trabalhos domésticos. Dessa maneira, ao masculino são atribuídas características de projeção 
social por meio do trabalho, afastando e secundarizando as mulheres, tradicionalmente remetidas 
ao espaço privado, postos com pequenas projeções, contendo algumas exceções (Faria, 2000).  

Historicamente, na sociedade dominada pelo patriarcado, é possível observar os 
resultados desta forma de organização social em Portugal. No caso da participação política das 
mulheres, é evidente uma representação desigual, apontando para a marginalização das 
mulheres nos processos de decisão política (Canas, 1998). Conforme aponta Faria, a menor 
participação feminina na política tem inúmeras razões podendo evidenciar que por:  

(...) ocuparem proporcionalmente mais posições desprovidas ou pouco providas de 
autoridade nos contextos onde trabalham é outro dos fatores que concorre para 
existência de uma menor politização da vontade feminina. Não só porque, assim, as 
mulheres têm mais dificuldade de acumular experiências de direção – e, por isso, em 
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destituírem como representantes (políticas e tecnicamente competentes, de segmentos 
ou grupos de interesses – mas também porque, uma vez que os contextos 
organizacionais são espaços de formação e aprendizagem – leia-se de socialização - , a 
ocupação de posições hierárquicas mais baixas tende a produzir um certo efeito de 
dissonância cognitiva relativamente ao que é entendido como “interesse público” ou 
“interesse de Estado” – elementos de referência do habitus político –, fato que limita 
significativamente a possibilidade e a dimensão da eficácia da sua ação política (Faria, 
2000: 116). 

 Para Connell (1994), a situação das mulheres na sociedade é vista como cidadania 
imperfeita, sendo necessário procurar a cidadania plena através do acesso das mulheres aos 
níveis mais altos do Estado, até alcançar o equilíbrio. Na tentativa de alcançar maior equidade de 
gênero, os países investem em estratégias de políticas públicas e legislações. O pressuposto de 
paridade entre mulheres e homens é relativamente novo em Portugal, pois as leis reforçavam o 
ideal de que as mulheres são diferentes, com capacidade diminuída em relação aos homens, 
justificando uma creditada natural desvantagem, conforme alguns dos estereótipos criados 
(Amaral, 1998). 
  As mudanças na participação política feminina em Portugal iniciaram-se em 1931, 
quando foi concedido o direito a voto às mulheres com cursos de níveis superiores ou secundárias. 
Em 1946 a lei se estendeu para as mulheres que fossem chefe de família e que atingissem um 
nível de capacidade tributária, sendo importante ressaltar que para os homens não havia esse 
tipo de restrição. Apenas em 1968 foi garantido que mulheres e homens teriam o mesmo direito 
político, independente do estado civil (Amaral, 1998:).  

Para tanto, é possível perceber as dificuldades que as mulheres encontram para fazer 
parte do cenário político, sendo o direito ao voto um grande avanço, mas ainda é notável a 
desigualdade da participação efetiva das mulheres. Para Canas (1998), assim como para Ferreira 
(1999), a combinação entre vida política e vida familiar é complexa, uma vez que não há nenhuma 
preocupação nesta conciliação, sendo as mulheres as maiores prejudicadas. As estruturas, como 
são erigidas, mantêm as diferentes formas de desigualdades de gênero dificultando as mudanças 
socais. No entanto, Ferreira (1999: 218) acrescenta que:    

Neste quadro, não podemos esperar que a superação das 
desigualdades se produza exclusivamente ao nível da micropolítica e 
das interacções entre mulheres e homens, já que a sociedade se 
estrutura em torno do princípio da desigualdade ao nível do 
funcionamento das instituições e da organização da vida social e 
política. 

 Afim de tentar alterar essa situação e estabelecer formas de equilíbrio, em Portugal, no 
ano de 2006, a partir da Lei de Paridade (Lei Orgânica 3/2006, 21 de Agosto) que tem como 
objetivo promover a igualdade entre os sexos, estabeleceu-se que as listas para a Assembleia da 
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República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais devem ser compostas de 
maneira que assegure a representação mínima de 33% de cada um dos sexos. Como podemos 
perceber, não necessariamente representa uma substancial alteração no quadro, na medida em 
que não se reveste de metade dos assentos que podem vir a ser ocupados. Como afirma Santos 
e Amâncio (2012), essa lei não assegura o equilibro de 50-50% entre os sexos no acesso a cargos 
políticos. As autoras também apontam que mesmo com legislações que tentam alcançar a 
igualdade, percebeu-se que não há apenas as barreiras formais, mas também as questões 
informais, que muitas vezes são mais difíceis de compreender, mas que impedem o acesso da 
mulher aos órgãos de poder (Santos, Amâncio, 2009). Segundo a Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Gênero (CIG, Boletim Estático de 2017), após a aprovação desta lei, ocorreram 
alterações da representação das mulheres na Assembleia da República, que em 2005 era de 
21,3%, aumentando para 33% em 201533. É possível notar também o impacto da lei no 
Parlamento Europeu onde em 2004 era de 25%, passando para 38,1% em 2014. Porém, nos 
cargos de dirigentes superiores da Administração central é de 33%, reduzindo ainda mais para 
os cargos de dirigentes superiores de primeiro grau 24,8%. Nos dirigentes intermediários as 
mulheres são maioritárias com 54,4%, sendo possível perceber que as mulheres se encontram 
mais representadas nos cargos de chefias mais baixas.   

 
Figura 1. Evolução do número de mulheres em cargos políticos em Portugal e na União 
Europeia 
Fonte: CIG, Boletim Estático de 2017. Disponível em <https://www.cig.gov.pt/wp-
content/uploads/2018/05/Igualdade-de-G%C3%A9nero-em-Portugal-Boletim-
Estat%C3%ADstico-2017.pdf>, acesso em 06/2019. 

                                                             
33 Este é o relatório mais atualizado disponível.  
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Com o quadro é possível perceber um aumento da partição das mulheres nos cargos de 

poder político, embora tal seja insuficiente para alcançar a igualdade entre os sexos. A partir 
destas reflexões é possível compreender melhor a visão e posicionamento político das mulheres 
do bairro social das Andorinhas. Nas entrevistas é possível identificar diferentes posicionamentos 
referente ao acompanhamento do panorama político nacional. As entrevistadas mais jovens 
demostram maior desinteresse neste seguimento, como é evidenciando neste discurso: 

Eu não consigo dizer ao certo porque não tenho muita ligação, lá está, 
não tenho muita informação de como fazem as coisas.   
[Não é um assunto que te interessa?] Não. (Daniela, 21 anos) 

 Se a juventude em alguns casos tem um posicionamento crítico, reflexivo e questionador, 
influenciado pelas gerações anteriores, por outro lado pode ser uma geração letárgica em relação 
aos assuntos políticos e na gestão do próprio bairro, com pouco envolvimento nos processos 
democráticos, que pode ser compreendida como uma reação às estruturas do aparelhamento 
estamental e a diminuição da confiança nas elites políticas (Augusto, 2008).  Baseado no Livro 
Branco da Comissão Europeia (2001), os jovens em geral querem promover e serem agentes 
ativos da democracia. Todavia, com a desconfiança nas estruturas institucionais por consideram, 
muitas vezes, conservadoras, ocorre uma diminuta participação nas estruturas tradicionais de 
ação política. A descrença e desconfiança no que se refere aos partidos políticos e governantes 
sobressaí em diversas falas, bastante concentradas nas mulheres mais velhas:  

Não, não... Olhe menina, é escusado estar agora a fazer a política, que 
eles são todos iguais, eles, quando há as eleições, dizem isso, dizem 
aquilo e vão para o poleiro, o que é que eles fazem lá? Não vale a pena, 
o que eles querem é o tacho para eles, de resto... Os pobres, olhe... 
Você não vê a, a, a... Nem sei como lhe hei de dizer dos governos, 
agora este rouba, o outro rouba, outro rouba, é para você ver. (Lúcia, 
68 anos)  

Segundo Kircheimeir (apud Costa 2007), a sociedade apresenta-se com um alto nível de 
complexidade e fragmentação, fazendo com que os partidos políticos percam as características 
do período inicial como as posições de classe. Alguns burocratizam-se, apresentando propostas 
difusas, tendo como objetivo apenas o acesso ao poder. Daqui decorre muitas vezes perda de 
credibilidade por não garantirem espaços onde as agendas da população possam ser vistas 
através dos partidos políticos:   

O novo Presidente [da Câmara] quando vem aqui olha para nós com 
desdenho. Parece que nós somos inferiores a ele. Nós somos todos 
iguais. Mas, somos inferiores financeiramente, somos inferiores, ou 
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academicamente somos inferiores, mas vivemos todos em comunidade, 
todos precisamos um dos outros. (Fátima, 59 anos) 

 Podemos perceber, através da fala anterior, a noção de ausência de identificação com 
quem ocupa o poder. Sendo esse mais um dos elementos identificados em nossa pesquisa e que 
pode vir a explicar os motivos para a não participação nessa dimensão, muitas vezes ocupadas 
eminentemente por homens. As entrevistadas demostram ter um olhar crítico sobre a situação 
política. Porém, é evidente que não almejam exercer uma participação efetiva, inclusive nos 
processos políticos locais como na Associação de Moradores do bairro das Andorinhas, da qual 
elas estão muito afastadas, confirmando os processos históricos supracitados. Contudo, uma 
escuta menos atenta poderia compreender esta situação como falta de interesse por parte das 
mulheres, como demonstrado nesta fala, quando questionadas por que não tem a sua 
participação na Associação: 

Porque as mulheres nunca quiseram. Neste grupo, acho que agora não 
devem querer mulheres, quando há, eles têm que fazer umas eleições, 
não é? Como as outras Associações. Fazem a eleição, não há lista, 
ninguém se apresenta, ninguém se candidata, só eles e eles acabam 
por ganhar porque não tem com quem concorrer. [Então, você acha 
que hoje não tem mulheres pela falta de interesse das próprias 
mulheres?] Sim, eu por exemplo, eu não tenho interesse porque meu 
marido já está e ele diz que neste grupo não há espaço para mulheres, 
porque as mulheres acabam por trazer... [não concluiu o discurso], as 
mulheres são mais complicadas, mais do que os homens. As mulheres 
acabam ser mais complicadas do que os homens. (Mónica, 38 anos) 

Para Freire (2003), as formas de dominação causam dependência emocional, gerando 
uma visão apócrifa do mundo, que vai sendo apropriada pelo opressor a fim de criar ainda mais 
dependência. O relato acima evidencia que as próprias mulheres acabam julgando-se incapazes 
de assumir determinadas funções de chefia social, notadamente em espaços públicos. Utilizando 
diferentes justificativas que colocam em evidência os estereótipos de gênero relacionados com a 
divisão social do trabalho, a responsabilidade dos afazeres domésticos e os cuidados com filhos 
como responsabilidade exclusivamente feminina, para além de colocar o homem principalmente 
no espaço público em contraponto com a mulher no espaço privado. Acerca da participação na 
Associação a entrevistada relata 

Não. Eu propriamente não. Eles trabalham imenso, tiram parte do 
tempo das famílias deles e para uma mulher trabalhar assim acho que 
não. (...) Porque eles trabalham mesmo muito, você vê, tão toda hora 
de um lado para o outro, saem daqui onze, onze e meia da noite para 
ir para casa, no dia seguinte ainda trabalha. Acho que para uma 
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mulher... que tem filhos, por exemplo eu tenho duas filhas, elas vão 
para cama cedo, não ia ser meu marido tratar delas invés deu. Acho 
que nesse sentindo uma mulher... Isso, esse tipo de trabalho [do 
ambiente privado] é da mulher. (Helena, 38 anos) 

Por meio desses relatos destacados podemos perceber a reprodução de discursos de 
inferiorização e subalternização das próprias mulheres em relação às suas realidades. Sendo mais 
uma das dimensões de atuação da dominação masculina, aquela que visa privar, ou melhor, 
procurar impedir as pessoas de refletirem sobre suas realidades a fim de buscar alternativas a 
estas. Esse processo ainda é mais cruel quando atribuem a elas a educação doméstica de seus 
filhos, com as escolas e outras instituições sociais ainda estarem muito arraigadas a parâmetros 
conservadores que, de certa maneira, fomentam a perpetuação e cristalização desses 
estereótipos desde a infância. 

Mediantes os argumentos apresentados parecem-nos ficar explícito que as mulheres 
trazem incorporado em suas personalidades a percepção de sua incapacidade para atuar em 
determinadas áreas, onde os homens seriam mais capacitados para tal.  Para Freire (2003), 
algumas formas de fatalismo e docilidade advêm de construções socio-históricas e não de 
características essenciais do seres humanos. Utilizando-nos da reflexão feita por Freire e focando 
nas questões de âmbito feminista, não é da condição biológica das mulheres esse processo de 
vitimização, e sim uma criação cultural, fruto de sociedades calcadas em processos patriarcais, 
como o próprio movimento feminista denuncia em vários momentos. Evidencia-se um 
antagonismo aos movimentos da geração feminina anterior que se arriscou em participações 
políticas, revoluções e a inserção no mundo do trabalho (Tavares, 2011). Essa realidade 
demonstra a mescla da desconfiança na política atual com o comportamento submisso de gênero?  

Eu acho que é melhor ser só homens. Quanto tá muitas mulheres juntas 
há confusão. Muito sinceramente. Eu acho. O homem nesse sentido é 
mais direito... Pode haver alguma quizília porque não gosta tanto 
daquilo como daquilo, mas no fundo, conversam e acertam as coisas. 
Nó mulheres não somos assim. (Vera, 40 anos) 

Através destes relatos é possível perceber as expressões da construção do imaginário 
social, tendo como base as questões de poder (gênero, classe, raça/etnia e outras). Os processos 
socio-históricos, baseados na dominação masculina, vão introjetando formas de socialização que 
mantenham uma engrenagem de subordinação feminina, como afirma Souza (2016), com o mito 
da rivalidade feminina que baseia-se da não capacidade das mulheres criarem vínculos de apoio 
entre elas, para que assim evite organização e reflexão que possam questionar o sistema vigente: 
“a união das mulheres é tida nesse contexto como um perigo que deve evitar” (Souza, 2016: 7). 
Para ter uma concreta democratização é necessário alcançar a paridade de poder em todas as 
esferas da vida e nas relações sociais é possível perceber uma assimetria na distribuição de poder 
entre mulheres e homens, bem como entre as classes sociais (Tavares, 2011).  Para isso, os 
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grupos politicamente minoritários vão criando formas de resistência e de (re)ação que permitam 
conquistar maiores espaços, mesmo de maneira pouco evidente. Nesse sentido as entrevistadas 
relatam a organização de uma Confraria de Mulheres, como forma de contraponto às 
organizações dirigidas apenas pelos homens. Essa divisão estereotipada por meio das relações 
de pertença a grupos políticos no interior do bairro social favorecem, em nossa interpretação, o 
exclusivismo de sexo, muito ligado à identificação biológica, que não promove uma efetiva política 
de gênero. Inclusive, a Confraria representa um contraponto em relação aos eventos promovidos 
pela Associação de Moradores. Isso pode ser verificado no extrato a seguir: 

Mas, como eles têm uma confraria e fazem coisas interessantes como 
jantares, é mais para fazer isso, coisas de conviver umas com as outras 
como nós convivemos umas com as outras. (Mónica, 38 anos)  

A organização feminina, em grupo políticos, é umas da maneiras pelas quais se possibilita 
uma alteração no cenário onde estão inseridas. Não basta ser apenas uma organização ou 
movimento de mulheres para ser feminista, haja vista formas conservadoras permearem os mais 
diversos gêneros. Por sua vez, não invalida a legitimidade dos interesses em questão, 
principalmente pelo fato de que as temporalidades e experiências são constituídas de modo 
distintos para os grupos humanos. Inclusive, quando percebemos o meio cultural no qual estão 
inseridas. E, a partir do momento, em que o sistema político está estruturado de forma a silenciar 
e vetar os diferentes interesses, ele se revela como injusto (Miguel, 2000), enquanto garante do 
status quo. Deste modo se compreende a afirmação de uma das nossas entrevistadas:  

Não quero mais nada, mas tenho que fazer parte, mas foi o medo que 
viesse para aqui uma Associação de mulher, tá a perceber? Assim tão 
ligados os dois. (...) [A Confraria das Mulheres não tem força para 
chegar a frente?] Não se interessam, neste aspecto não se interessam. 
Sabe por quê? A confraria nasceu mais para não nascer outra coisa, 
mas agora vai se mudando aos bocadinhos. (Cristina, 54 anos) 

 A experiência de partilha, sobretudo em grupos populares, é o fomentador de reflexões 
sobre a própria realidade e, assim, auxilia na promoção de uma mudança social na qual esses 
próprios atores sejam aquelas pessoas que protagonizem o processo. Assim, sendo, Freire (2003) 
nos revela a condição de opressão e a dimensão de subjugação dela decorrente, onde não se dá 
por completa, na medida em que se pode romper com o que era, até então, compreendido 
enquanto estabelecido, passado a ser liberto. Como sublinha Freire, a experiência de si no mundo 
enquanto componente de autoconhecimento e conhecimento do mundo onde se encontra exige 
que: 

Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e 
se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em 
si mesmos, superando, assim, sua “convivência” com o regime 
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opressor. Se esta descoberta não pode ser feita em nível puramente 
intelectual, mas de ação, o que nos parece fundamental é esta não 
cinja o mero ativismo, mas esteja associada a sério empenho de 
reflexão, para que seja práxis. (Freire, 2003: 52)  

 
Fortalecer a consciência política feminina, bem como exercer sua participação é de grande 

importância. Porém, como é possível notar, no Bairro das Andorinhas este processo ainda está 
sendo gestado, tanto nos aspectos reflexivos quanto de efetiva inserção das mulheres nas formas 
de organização política tanto micro como macro. A Confraria é um início de resistência, mas que 
ainda não alcançou toda sua potência para facilitar a emancipação e conquista de um efetivo 
espaço para as mulheres daquele bairro.   

É importante ressaltar que a participação política é desigualmente distribuída, não sendo 
uma questão de ordem natural onde algumas pessoas naturalmente são mais dispostas a fazer 
o uso de poderes políticos e outras não demonstrarem nenhum interesse, mas sim as condições 
sociais para o acesso à política que são pré-determinantes (Bourdieu, 2011). Segundo Araújo 
(2006), para compreender a intersecção entre as questões de gênero e a participação política 
das mulheres é necessário analisar algumas variáveis como educação, desigualdade social, uma 
vez que as mulheres que demostram menor nível de apoio e participação na democracia têm o 
nível de escolaridade mais baixo. Outros fatores como a divisão social do trabalho entre os 
gêneros também é uma variável a ser reconhecida, uma vez que há necessidade de tempo livre 
para que ocorra o engajamento político, como afirma Bourdieu (2011: 196): “a primeira 
acumulação de capital político é característica de pessoas dotadas de um excedente econômico 
que lhes possibilita subtrair-se às atividades produtivas, o que lhes permite colocar-se na posição 
de portavoz.” Relembrando que as mulheres são responsáveis por desempenhar diferentes 
formas de trabalho tanto no público como no privado, daqui resultam constrangimentos que as 
agarram a uma engrenagem que dificulta o acesso e a participação na política.   
 Desta forma, a efetiva participação política está intrinsicamente ligado com os acesso dos 
sujeitos aos diferentes recurso da sociedade, podendo ser entendido como capital social. Segundo 
Bourdieu (1986:248): “social capital is the aggregate of the actual or potential resources which 
are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relacionships of 
mutual acquaintance and recognition - or in other words, to membership in a group.” Desta 
forma, sociedades com maior índice de capital social supostamente tem sujeitos mais conscientes, 
em termos sociais e políticos, das responsabilidades coletivas, possibilitando relações mais 
solidárias e confiantes. Com isso, o capital social é de suma importância para se construir 
comunidades mais harmônicas e horizontais, possibilitando que os sujeitos tenham mais 
sensibilidade para compreender a perspectiva do outro, e assim havendo maior participação 
social, que gera também relações de poder mais simétricas entre os gêneros (Sacchet, 2009)  
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Para tanto, é possível perceber que a participação e desigualdade no acesso à política 
está intrinsicamente condicionada pelas construções socio-históricas, acesso ao sistema 
educacional, desigualdade social, divisão social do trabalho, entre tantas outras variáveis.   
 

4. Conclusão 

 
Em algumas notas conclusivas, ratificamos o que o referencial teórico demonstra da 

dificuldade de participação e organização política feminista pelas mulheres, no bairro social das 
Andorinhas, o que não exclui ou deslegitima a importância do atual formato do movimento que 
ainda está em processo de crescimento e amadurecimento. A ausência de representação de 
mulheres na política nas várias esferas é evidenciando nas falas que tornam visível a presença 
do sistema patriarcal de estereótipos de gênero e a intersecção entre desigualdade social e a 
participação política explicitadas em diferentes momentos. Não obstante, e apesar de ser ainda 
relativamente incipiente, existem críticas e até estratégias de resistência e enfrentamento que 
utilizadas pelas mulheres no espaço público do bairro.  
 

5. Referências 

 
Amaral, Lucia (1998). Igualdade entre homens e mulheres e participação política feminina – a 

identificação de um problema. In: Democracia com mais cidadania. Vitalino Canas et all 
(org).  

Araújo, Clara (2006). Valores e desigualdade de gênero: mediações entre participação política e 
representação democrática. In: Civitas, Porto Alegre, v. 16, n. 2, e36-e61, abr.-jun.  
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/civitas/v16n2/1984-7289-civitas-16-02-e36.pdf 

Araújo, Clara (2005). Partidos Políticos e gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres 
na representação política. In: Revista de Sociologia Política, n.º 24, p.193-215. Disponível 
em: http://revistas.ufpr.br/rsp/article/viewFile/3724/2972]. 

Augusto, Nuno Miguel. (2008). A juventude e a(s) política(s): desinstitucionalização e 
individualização. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, 81, p. 155-177. 

Baptista, Luís Vicente (1999), Cidade e Habitação Social: o Estado Novo e o programa de casas 
econômicas em Lisboa. Celta Editora. Oeiras.  

Bourdieu, Pierre (2011). O campo político. In: Revista Brasileira de Ciência Política, nº 5. Brasília, 
janeiro-julho de 2011, p. 193-216. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n5/a08n5.pdf  

Bourdieu, Pierre (1990). Coisas ditas. Tradução Cássia R. da Silveira; Denise Moreno Bourdieu, 
Pierre (1989). O poder simbólico. Memória e sociedade. 

Pegorim. Brasiliense.    
Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital. In: Handbook of Theory and Research for the 

Sociology of Education, p. 241-258 New York: Greenwood Press. 
Canas, Vitalino. 1998. Um passo mais na qualidade da democracia. In: Democracia com mais 

cidadania. Vitalino Canas; Joana de Barros; Jorge Miranda et al (org). 
Comissão das comunidades europeias Bruxelas, (2001). Livro branco da comissão europeia em 

novo impulso à juventude europeia.  Disponível em: 
https://juventude.gov.pt/MigratedResources/449000/449474_livrobranco1.pdf 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero (CIG, Boletim Estático de 2017). Igualdade de 
Gênero em Portugal. Disponível em: https://www.cig.gov.pt/wp-
content/uploads/2018/02/Boletim-estatistico-2017.pdf  

http://www.scielo.br/pdf/civitas/v16n2/1984-7289-civitas-16-02-e36.pdf
http://revistas.ufpr.br/rsp/article/viewFile/3724/2972
http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n5/a08n5.pdf
https://juventude.gov.pt/MigratedResources/449000/449474_livrobranco1.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/02/Boletim-estatistico-2017.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2018/02/Boletim-estatistico-2017.pdf


 161 

Connell, R. W. (1994). The State, gender and sexual politics: theory and appraisal. In: 
Power/gender. Social relations in theory and practice. H. Lorraine Radtke; Henderkus J. 
Stam (orgs.)  

Costa, Homero de Oliveira (2007). Democracia e Representação Política no Brasil: uma análise 
das eleições presidenciais (1989-2002). Porto Alegre: Sulina. 

Engels, Friedrich (1981). Política. São Paulo, Ática.    
Faria, Sérgio (2000). Sobre o (difícil) trânsito feminino para o espaço do poder político. In: 

Cidadania, integração, globalização. José Manuel Leite Viegas, Eduardo Costa Dias (org). 
Celta Editora.  

Ferreira, Virginia (1999). Os paradoxos da situação das mulheres em Portugal. In: Revista Critica 
de Ciências Sociais. N°52/53. Novembro 1998/ Fevereiro 1999. p. 199:227.  

Flick, Uwe (2005).  Métodos qualitativos na investigação científica. Lisboa: Monitor. 
Freire, Paulo (2003). Pedagogia do oprimido. 17° edição. Editora paz e terra. 
Guerra, Isabel Carvalho (2010). Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo: sentidos e formas de 

uso. Princípia Editora. 
Laville, Christian; Dionne, Jean (1999). A construção do saber: manual de metodologia da 

pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Editora Artes.  
Martinele, M. L. (org.) (1999).  Pesquisa qualitativa: um instigante desafio. Veras Editora. 
Miguel, Luis Felipe (2000). Teoria política feminista e liberalismo: o caso das cotas de 

representação. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais Vol. 15 n44 outubro/2000. 
Millett, Kate (1969). Política Sexual. Alice Sampaio, Gisela da Conceição, Manuela Torres (trad.). 

Publicações Dom Quixote.  
Ribeiro, Fernando Bessa (2017). Uma sociologia do desenvolvimento. Vila Nova de Famalicão, 

Edições Húmus.  
Sacchet, Teresa (2009). Capital social, gênero e representação política no Brasil. In: Opinião 

Pública, Campinas, vol. 15, nº 2, Novembro, 2009, p.306-332. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/op/v15n2/02.pdf  

Santos, Helena Maria. (2010). Género e Política: Factores Explicativos das Resistências à 
Igualdade. Trabalho de projecto submetido como requisito parcial para obtenção do grau 
de Doutor em Psicologia Social e das Organizações Especialidade em Psicologia Social. 
Orientadora: Professora Doutora Lígia Amâncio, Professora Catedrática. Instituto 
Universitário de Lisboa. 2010.  

Perrot, Michelle (2007).   Minha história das mulheres. Ângela M. S. Côrrea (trad.). São Paulo, 
Contexto. 

Souza, Babi (2016). Vamos juntas? Guia da sororidada para todas. Galera Record.  
Tavares, Manuela (2011). Feminismos: percursos e desafios (1947-2007). Textos Editores. 
  

http://www.scielo.br/pdf/op/v15n2/02.pdf



