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Mundos veIhos, vidas vazias

Jli se afirmou que as mulheres foram, e ainda sao, as pessoas menos pagas
pel0 seu trabalho em Portugal (Januario e Marujo, 101). De facto, apesar

de ser essencial para a prosperidade das farru1ias e das sociedades, 0 trabalho
da mulher tern sido desde sempre exc1ufdo dos anais da hist6ria.
Tradicionalmente, este trabalho tern estado circunscrito t. tarefas domesticas.
A esfera feminina resumia-se ao cuidar da casa e das crianetas. Todavia,
sabemos hoje que a mulher trabalhava em casa, onde assumia 0 peso total das
responsabilidades, e tambem por vezes no mercado laboral, onde estava ao
lado ou em substituietao do homem.!

Ate 1974 0 regime salazarista impedia a igualdade de direitos e a
mulher era considerada propriedade do marido ou do pai. Ao mesmo tempo,
a situaetao de penUria da economia portuguesa, especialmente nas ilhas
atlfu1ticas dos Aet0res, levou grande parte da populaetao a emigrar. No caso
canadiano, 0 homem emigrava antes da mulher, que depois se juntava a ele,
para os dois se aventurarem it procura de melhor sorte no mundo

1 Darlene Sadlier considera a importfulcia dos anos 60, quando aemi~o masculina e a
Guerra Colonial em Africa levaram muitas mulheres a procurar emprego no sector rural
e urbano tambem. (123). M. Estelli Smith sugere 0 mesmo e sublinba 0 caso dos A¥ores,
indicando que a pobreza extrema e a enorme falta de recursos terlio ditado uma maior
participa¥lio da mulber em actividades econ6micas (80). Sadlier aponta 0 papel
fundamental das trabalbadoras portuguesas que, ap6s 0 25 de Abril ter derrubado a
ditadura salazarista, apoderaram-se das fabricas de texteis depois dos antigos donos terem
fugido de Portugal (124).
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desconhecido do Canada. Este ensaio celebra os feitos dessas mulheres
pioneiras, e tambem das suas descendentes. Simultaneamente, este trabalho
aponta para a necessidade de renova~ao sentida hoje por muitas mulheres
luso-canadianas, actualmente a desbravar novos caminhos e desafios
profissionais.

Mundos novos, vidas caoticas

A maioria das mulheres portuguesas entrou no Canada na situa~ao

de dependente, ou do marido ou do pai. Na quase totalidade das casas
portuguesas tern prevalecido uma divisao tradicional do trabalho que
circunscreve a mulher as suas responsabilidades como esposa e mae. Nao
obstante, a realidade e as exigencias da vida num novo pais levaram muitas
mulheres a trabalhar fora de casa tambem. Todavia, 0 mundo do trabalho
canadiano nao lhes ofereceu qualquer protec~ao e continuaram a ser
fustigadas com situa~Oes dolorosas e discriminat6rias. Em muitos casos, as
vidas das nossas emigrantes continuaram a ser tao, ou mais, diffceis do que
eram em Portugal2•

De acordo com 0 estudo de Wenona Giles Portuguese Women in
Toronto (Mulheres portuguesas em Toronto), a maioria de portuguesas da
primeira e da segunda gera~oes trabalha principalmente em duas industrlas:
manufactura e outros servi~os, incluindo trabalho domestico remunerado
(65). Todavia, apesar de a maioria ter permanecido em ocuP~Oestradicionais
ou na esfera da casa familiar, 0 sucesso que as mulheres atingiram nestas
areas de trabalho e digno de registo. Giles menciona 0 grande esfor~o que
estas empregadas de limpeza e trabalhadoras fabris fizeram para ultrapassar
a sua falta de forma~ao escolar e/ou de conhecimentos linguisticos.

Ao enfrentar atitudes discriminat6rias no local de trabalho, Rosa,
emigrante da primeira gera~ao, acabou por comunicar as suas opinioes a
entidade patronal e lamenta 0 facto de as outras mulheres com quem
trabalhava nao se sentirem tao motivados quanto ela (70-71). Como tal, ela

2 Ai; hist6rias destas mulheres tem sido bem documentadas. Uma delas descreve as
condi~Oes austeras em que trabalhava como costureira, num ambiente de trabalho
degradante, com poucas pausas para descansar e idas acasa de banho controladas. (Nunes
61). Trabalhadoras de limpeza sao tambem exploradas e carecem de seguran~ano trabalho,
para alem de terem tido de lutar, ate recentemente, contra situa~oes de grande
discrimina~o. (Nunes 62).
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encontrou oportunidades para comunicar as suas preocupa¥oes, envolvendo
clientes em conversas relacionadas com 0 trabalho e recusando qualquer
tratamento diferenciado devido asua posi¥ao social ou condi¥ao de imigrante
(70). Nao podemos esquecer as lutas e os sucessos de Lurdes, que nos anos
70 liderou um grupo de mais de cern trabalhadoras num protesto contra as
pniticas da firma de limpezas, que se recusava a fomecer sacos limpos para
o lixo. Lurdes lembra esta experiencia c0!ll0 uma fase de medos e amea¥as.
Todavia, apesar dos seus receios e da sua falta de conhecimentos da lingua
inglesa, ela defendeu a sua causa ate ao fun. Idalina tambem fala da greve na
fabrica onde trabalhava, dizendo com orgulho, "Participei na greve; fazia de
tudo." (Giles 78). Como Giles observa, e com razao, asdificuldades que estas
mulheres enfrentaram, especialmente a falta de conhecimento do ingles, "nao
as impediu de defenderem os direitos delas pr6prias e das suas companheiras
de trabalho contra as 'bossas'3." (80).

Ilda Januano e Manuela Marujo destacam as hist6rias de vida de
algumas des~ mulheres. Nestas narrativas de coragem, encontramos Izilda,
que emigrou para 0 Canada em 1953 para se juntar ao marido, mas que
acabou por ter de ficar em Montreal enquanto ele trabalhava em Goose Bay,
no Labrador. Admiravelmente impulsionada pelt> seu sentido de
empreendedorismo, Izilda descobriu como promover 0 sucesso do marido
atraves da ajuda prestada aos companheiros de trabalho nos seus cuidados
Msicos, e mais tarde aprendeu a dominar 0 ~les e 0 Frances, conhecimentos
que muito contribuiram para 0 crescimento do seu neg6cio (100). Estas
figuras impulsionaram a nossa comunidade. Todavia, nao posso deixar de
reiterar a importfu1cia que tambem tiveram as mulheres que ficaram em casa
ou permaneceram no anonimato. Na verdade, tern prevalecido a tendencia
de menosprezar 0 valor da mulher domestica e 0 seu trabalho sem-fun e nao
remunerado. Estas mulheres sempre tiveram urn papel de relevo na
prosperidade das suas familias e mais.

Por ventura urn dos aspectos mais esquecidos no diagn6stico da
contribui¥ao feminina tern a ver com a sua influencia na formula¥ao de
decisoes. M. Estellie Smith afirma que, no caso americano, por exemplo,
apesar de parecer passiva e submissa, a mulher equeimpulsionava a decisao
de partir. Regra geral, as suas razOes prendiam-se com questOes financeiras,

3 Promlncia a portuguesa da palavra inglesa "boss", que significa patr!o ou entidade
empregadora.
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mas podiam tambem ser motivadas por questoes politicas para evitar a
ditadura e a Guerra Colonial de entao (79-81). Gutro factor importante
mencionado por Smith prende-se com 0 facto de a mulher tratar da maioria
dos assuntos no pais de origem e no pais de acolhimento, enquanto a
responsabilidade do homen se limitava air e vir do trabalho. Smith apresenta
a seguinte lista de actividades assumidas pela mulher:

...a mulher tinha de andar a pe pela cidade,
quarteirao a quarteirao, para se familiarizar com 0 espa~o e
com 0 sistema de transportes publicos, e poder chegar a sitios
variados, ao contrario do homem, cujo destino era apenas urn.

Existem comercios; escolas; lojas de mobilia, roupas,
electrodomesticos; gabinetes govemamentais locais e
federais; servi~os de lavandaria e sapatarias; medicos;
dentistas; oftalmogistas e oculistas; clinicas; bancos; as
companhias de agua, gas e luz; 0 correio; e a igreja. (8~)

Ja que esta lista podia ser alongada, e importante destacar a enorme
dfvida que temos para com as nossas trabalhadoras, que em muitos casos e
com 0 mfnimo de apoio, ~criaram e mantiveram 0 espa~o domestico4.

Simultaneamente, ha que reconhecer que estas mulheres conseguiram tanto,
apesar de terem chegado com menos escolaridade do que seus maridps, pais
ou.irmaos.5 A chave do seu sucesso reside na sua perseveran~a;Anderson e
Davis elogiam a mulher imigrante portuguesa por ser poupada, criativa,
trabalhadora e honesta, tudo isto aliado asua "capacidade lendaria de esticar
cada d6lar" (141).

Gutra batalha que estas mulheres enfrentaram relaciona-se com a
aprendizagem da linguainglesa. Dada a prevalencia no Canada de tradi~oes

4 Tanto as mulheres como os homens no estudo de Smith acabam por nlio reconhecer a
importfulcia do trabalho felninino. Enquanto. as muIheres consideram 0 seu trabalho
comurn e insignificante, os homens negavam os seus feitos por completo, recorrendo ate
ao seguinte comentario: "Bern, as muIheres adoram meter-se na vida aIheia e falar dos
outros, portanto mais vale aproveitar" (84).

5 Este aspecto diz especialmente respeito as mulheres dos A¥ores, onde nlio havia
possibilidade de estudar naquela altura; era raro oA¥oriano com mais de quatro anos de
escolaridade. A situa¥lio era ainda pior para as muIheres, especialmente nas zonas mais
remotas, onde urn ou dois anos de escolaridade era visto como urn luxo para a menina
(Anderson e Davis 140).
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patriarcais trazidos do Velho Mundo, muitas mulheres lidam principalmente
com ambientes, em casa ou no trabalho, onde a linguaportuguesapredomina.
Para alem disso, ha muitas vezes a falta de tempo e energia e, acima de tudo,
falta de apoio da parte dos maridos para frequentarem aulas de ingles como
segunda lingua, como Nunes bernmenciona (63).Apesar de estudos indicarem
que este tern sido urn grande obstaculo para a mulher portuguesa6, existem
hist6rias de sucesso dignas de reparo. A ja mencionada hist6ria da Izilda de
Montreal e apenas uma delas. Estatfsticas demonstram que as mulheres
inscritas em programas de ensino de Ingles sao estudantes dedicadas e
destemidas, ja que metade nao recebe apoio algum do marido, e algumas ate
frequentam as aulas sem 0 conhecimento do marido (Nunes 63).

Para alem do esperado: Percursos pela academia

Seria de esperar que problemas relacionados com quest6es de genero
nao acontecessem no meio academico. Apesar de haver alguma razao nesta
perspectiva,-ainda existem muitas batalhas neste campo. N6s mulheres
tomamos estas questoes muito a serio e comummente reagimos com
desalento ao verificar que a discrimina~ao sexual ainda acontece num
ambiente, supostamente, de "mentes abertas". Contudo, ao considerar os
avan~os nesta area, convem nao esquecer 0 caminho penoso ja trilhado. E
importante lembrar que, ate ha pouco tempo, a maioria das mulheres nao
tinha acesso aeduca~ao. Fundamentando-se na percep~ao da inferioridade
feminina em termos ffsicos, emocionais e espirituais, institui~6es academicas
barravam a entrada as mulheres e mantinham-se bastioes masculinos. Em
Lifting a Ton of Feathers (Pegando numa tonelada de penas), Paula Caplan
evoca alguns dos preconceitos que tern negado amulher 0 direito de estudar.
Por exemplo, acreditava-se que 0 estudo desencaminhava 0 sangue da
menstrua~ao e gravidez, do corpo para a cabe~a, interferindo assim com 0

processo da procria~ao. Para alem da percep~ao comum que a mulher
intelectual e feia, Caplan lembra que, ate adecada de 50, a religiao ensinava
que aulas mistas promoviam promiscuidade sexual (14-15). Estas, e outras
ideias sobre a educa~ao mencionadas por Caplan, indicam que 0 mundo ainda

6 Anderson e Davis observam que "seria menos provavel que uma mulher !!oubesse falar
Ingles, dado que a maioria das mulhers que trabalhavam nas limpezas contactava,
predominantemente, com outras mulheres que falavam s6 Portugues" (139).
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e dos homens.
De facto, apesar de haver muitas mulheres a estudar ao mvel do

bacharelato e da licenciatura, em compara~aocom os homens existem poucas
nos mveis mais avan~ados da academia. E igualmente preocupante que
algumas areas tradicionalmente masculinas continuem a resistir aentrada da
mulher. Caplan conc1ui, portanto, que "a marginaliza~aoda mulher e a
disparidade no seu tratamento continuam a prevalecer, e ainda mais quando
a mulher nao e branca, natural do pais onde lecciona, heterosexual,
capacitada fisicamente, ou quando e mais velha do que a media no seu mvel
academico (19). Contudo, enquanto as observa~Oes de Caplan servem para
nos manter cautelosas relativamente as muitas barreiras ainda existentes, nao
podemos assumir 0 papel de vitimas, mas sim devemos dar aten~ao ao muito
que a mulher tern contribufdo para a academia. No seu ensaio Affirmative
Action Policies Are Demeaning to Women in Academia (Po[{ticas de paridade
sao uma afronta para a mulher na academia), Doreen Kimura salienta que,
apesar de a mulher ainda estar em minoria, 0 resultado do seu trabalho
come~a a ser cada vez mais evidente.7

Considera~oes OOais: Para onde vamos?

Em muitos aspectos, 0 meu percurso por terreno canadiano tern sido
parecido com a experiencia das pessoas que me antecederam. Parti dos
A~ores e cheguei ao Canada em 1989. Todavia, as minhas razoes nao foram
predominantemente econ6micas; eu era, e ainda sou, rebelde e aventureira,
receptiva a tudo. Na minha mala de viagem, trazia a ilha, 0 mar e as imagens
gravadas das minhas paisagens preferidas. Mas tambem trazia 0 impacto
negativo de uma existencia limitada, de uma jovem criada num ambiente
tradicional e patriarcal. No meu caso, 0 cenario canadiano representava 0

sitio certo para alargar os meus horizontes, para experimentar experiencias
novas, de modo livre e confiante.

No infcio, encontrei trabalho nas fabricas e nas agencias de limpeza,
como tantas antes de mim. Esta experiencia mostrou-me que existem certas
expectativas emtermos do que e ser trabalhadora portuguesa; as mais evidentes
ditam que somos trabalhadoras incansaveis e dedicadas, caladas e pacfficas,

7 Segundo Kimura, entre 1960 e 1989 a percentagem de mulheres aumentou de 11% para
20% (239).
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e a minha preferida, que possufmos a "capacidade inata" portuguesa para
limpar como uma profissional. Para nao me alongar, basta dizer que
desapontei muita gente, especialmente pela minha evidente falta da
"capacidade inata" para limpar. Sentindo-me perdida e desamparada, nem
portuguesa nemcanadiana, fiquei inquieta e pus-me aprocura de uma nova
aventura. A universidade acabou por ser essa nova aventura. No Outono de
1994, fiz a mala de novo, a transbordar de medo e com urn filho pequeno
para criar, e comecei de novo na academia._

A minha experienciapessoal da academia tern sido, no seu tOOo, plena
de energia positiva. Nao posso afmnar que nao tenho encontrado barreiras.
De facto, ainda me lembro dos primeiros anos de estudoe urn tal professor
que gostava de tecer comentarios acerca dos atri~utos ffsicos de certas
mulheres, e da forma como e1as os utilizavam para conseguir 0 que queriam.
Acho que este epis6dio se mantem vivo na minha mente porque eu, como
tantas outras colegas, nao tive a coragem de reagir, temendo as consequencias
da minha renuncia. Hoje, "nao tenho papas na lfngua" e denuncio qualquer
acto discriminat6rio e incentivo as estudantes a fazerem 0 mesmo.

E verdade que 0 mundo academico e terreno novo para a mulher
portuguesa e que existem poucas professoras universitarias de origem

"portuguesa. Mas estas podem ter muita forya, na realidade. Tenho tido a sorte
de me podeirelacionar com portuguesas na academia que tern sido mOOelos
profissionais, vozes firmes na nossa comunidade e alem dela. Na verdade, a

, -
maioria destas profissionais tern contribuido largamente para estudos sobre a
comunidadeportuguesaelou a mulher portuguesa. Particularmente importante
tern sido 0 excelente trabalho de Maria Margarida Aguiar na sua tese de
Mestrado e dissertayao de Doutoramento, onde analisa as grandes lutas, mas
tambem destaca 0 poderoso papel, das maes portuguesas no Canada. Chegou
a hora de mudanya Por muito que se continue a dar atenyao e valor ao que se
conseguiu no passado no Canada, urge adoptar uma nova abordagem que de
relevo aos novos percursos da mulher profssional portuguesa.

Infelizmente, somos frequentemente retratadas como pouco
exigentes, e acabamos por aceitar este retrato passivamente. A alterayao desta
imagem depende de n6s. No tim de contas, a minha profissao na academia
tern-me permitido contactar com os filhos e filhas daquelas que tanto fizeram
para 0 bern da sua descendencia. Ao contrario de muita gente, vejo urn futuro
positivo para 0 bern das suas faJlli1ias. As nossas jovens aprenderam liyoes
importantes das suas maes e e das suas av6s. Ao mesmo tempo, estas jovens
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tern mais oportunidades ao seu dispor, para questionar, para escolher, e para
agarraros seus futuros. As mulheres portuguesas da segunda gera~ao nao estiio
apenas contra os papeis tradicionais de genero nos seus lares, mas a grande
maioria delas tambem completou 0 ensino secundario e 70% estudou para
alem do secundario, de acordo com 0 estudo de Giles (389). Everdade que os
mimeros ainda sao reduzidos; todavia, os estudos indicam que estes mimeros
vao continuar a aumentar e serao substancialmente mais elevados na terceira
gera~ao (Anderson 77). Para alem de estudarem mais e terem ao seu dispor
mais carreiras profissionais, as nossas jovens estiio mais influentes devido a
uma maior participa~ao na poHtica (Giles 82). Quanto a mim, continuo a
procurar novas aventuras, e a academia oferece terreno fertil para tal.
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