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Como não se interrogar sobre o novo lugar das 

mulheres e suas relações com os homens quando 

nosso meio século mudou mais a condição feminina 

do que todos os milênios anteriores? As mulheres 

eram “escravas” da procriação, libertaram-se dessa 

servidão imemorial. Sonhavam serem mães no lar, 

agora querem exercer uma atividade profissional. 

Estavam sujeitas a uma moral severa, hoje a 

liberdade sexual ganhou direito de cidadania. 

Estavam confinadas nos setores femininos, ei-las que 

abrem brechas nas cidades masculinas, obtêm os 

mesmos diplomas que os homens e reivindicam 

paridade política. Sem dúvida, nenhuma revolução 

social da nossa época foi tão profunda, tão rápida, tão 

rica de futuro quanto à emancipação feminina (...) o 

grande século das mulheres, o que revolucionou mais 

que qualquer outro seu destino a sua identidade, é 

oséculo XX. 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 11). 



 

 

 
RESUMO 

 
O presente estudo tem como objetivo fundamental levar o leitor a conhecer um 

pouco da história da figura feminina no Brasil. Suas lutas e conquistas, os efeitos 

que a figura feminina apresenta nesse novo cenário, perceber como se dar a 

construção contemporânea do conceito de feminino e relatar a relação da mulher 

com o trabalho no capitalismo contemporâneo. Para isso torna-se necessário 

repensar e compreender a subjetividade da mulher e os processos que resultaram 

nas mudanças hoje observadas. 
 

Palavras-chaves: Feminino; Subjetividade; Contemporâneo. 
  



 

 

ABSTRACT 
 

This research has as main object to get the reader to know a little about the history of 

the feminine figure in Brazil. Their struggle and achievements, the effects that the 

female figure represents in this new scenario, to perceive how is made the 

contemporary construction of the concept of feminine and to report the relates of the 

women with the job in the contemporary capitalism. For this, it is necessary to rethink 

and to understand the subjectivity of women and the process that results in the 

changes observed today. 

 

Keywords: Feminine;Subjectivity;Contemporary 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Já é tarde, tudo está certo 
Cada coisa posta em seu lugar 

Filho dorme, ela arruma o uniforme 
Tudo pronto pra quando despertar 

O ensejo à fez tão prendada 
Ela foi educada pra cuidar e servir 

De costume esquecia-se dela 
Sempre a última a sair... 

(Pitty)  

 
Para iniciarmos a presente pesquisa, não podemos deixar de conhecer a 

História. Com isso, direcionamos o nosso olhar não somente para a figura feminina 

na contemporaneidade, mas para as transformações da mesma. 

Ao abordar o referido tema pretendemos trazer à luz algumas questões 

referentes ao conceito feminino, propondo, assim, levar ao leitor o contato com a 

história da mulher no Brasil. Mesmo sabendo que o Brasil, não está isolado do 

mundo, nosso foco será direcionado a essa realidade. Para isso, é preciso ater-se 

aos diferentes significados do feminino na história. 

Para pensar a questão proposta, tomamos a família como um dispositivo 

produtor da identidade feminina. Giddens (2000) circunscreve as famílias como 

produtoras de um currículo oculto de ensinamentos. De qualquer modo, é comum na 

dinâmica familiar do Ocidente que as meninas, ainda no berçário, ganhem 

brinquinhos e vestes cor-de-rosa e que recebam um pequeno laço de fita nos 

cabelos logo após o primeiro banho. Assim, daquele momento em diante, instala-se 

na vida daquela pequena mulher o início do aprendizado dos rituais de beleza que 

deverão fazer parte de sua identidade feminina durante toda a sua vida. 

É na cultura familiar que recebemos os condicionamentos sociais e culturais. 

Saffiot (1987, p.11), afirma que: “as gerações mais velhas transmitem esta história 

as gerações mais jovens, que partem de um acervo acumulado de conhecimentos”. 

Assim, a identidade de gênero é a consequência desses comportamentos, já pré-

estabelecidos e ensinados pelas instituições sociais, inclusive a família. 

A diferença de gênero torna-se evidente apartir do momento que meninos e 

meninas são condicionados desde pequenos as suas funções. Pois enquanto os 

sexos são determinados biologicamente, os gêneros são construções sociais, que 

variam em cada sociedade. 
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Na contemporaneidade as famílias vêm sofrendo mudanças em suas 

estruturas. Com isso, as identidades têm apresentado significantes mudanças. Onde 

a mulheres, já podem penetrar o espaço que antes era somente destinado aos 

homens, ou seja, o espaço público. 

Mulheres e homens são diferentes não apenas fisicamente e biologicamente, 

mas também pelos papéis que desempenham frente à sociedade. Pois a sociedade 

determina quais são os comportamentos mais adequados a cada um dos sexos.  

Marza Severo (1995) relata em sua obra, sob a ótica psicanalítica, que na 

infância se constrói o caráter de um indivíduo, e é nesta fase, também, que se 

constrói a estruturação da sua personalidade. Ainda segundo Marza, quase todos os 

recurso emocionais e os preconceitos morais que praticamos ao logo da vida, 

adquirimos ainda quando crianças. Assim é curioso pensar a afirmação da autora, 

que ainda declara: “muito dos preconceitos que assimilamos prejudiciais à mulher, 

ouvimos por intermédio de uma delas” (SEVERO, 1995, p.23). 

A colocação da autora Saffiot (1987) é de suma importância para se pensar o 

feminino na história: 

 

É de extrema importância compreender como a naturalização dos 
processos socioculturais de discriminação contra a mulher e outras 
categorias sociais constituem o caminho mais fácil e curto para legitimar a 
"superioridade" dos homens, assim como a dos brancos, a dos 
heterossexuais, a dos ricos (SAFFIOT, 1987, p.11). 

 

Assim desejamos trazer à luz a construção da figura feminina no Brasil. Para 

compreender o cenário contemporâneo e perceber se há a possibilidade de romper 

com a dicotomia sexo forte e sexo frágil, entendendo que sentidos de mundo isso 

produz.  
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2 ALGUM FEMININO NA HISTÓRIA 

 

Pra descrever uma mulher 

Não é do jeito que quiser 

Primeiro tem que ser sensível 

Senão, é impossível 

Quem vê por fora, não vai ver 

Por dentro o que ela é 

É um risco tentar resumir 

Mulher... 

(Elba Ramalho) 

 

 

Descrever a figura feminina na história não é uma missão nada fácil, pois a 

mesma apresentou-se imperceptível durante muito tempo. Como relata a autora, 

ensaísta, socióloga e advogada, Heleieth Saffioti (1987, p.11) “A história oficial 

pouco ou nada registra da ação feminina no devenir histórico”. Somente nos anos de 

1980, que o feminino começou a aparecer como um campo de pesquisa para os 

historiadores, não sendo algo imediato, mas um interesse gradativo. Com isso novos 

interesses começaram a emergir de diferentes campos de estudos, e assim 

iniciaram várias publicações sobre o tema. 

Michelle Perrot (1992), uma das mais renomadas historiadoras sobre as 

mulheres, afirma: que muitas vezes a mulher é excluída da história. No decorrer de 

muitos anos, a história foi escrita baseada na ótica da figura masculina. Em maior 

parte, os historiadores não citavam as mulheres. Elas não apareciam como figuras 

principais eram meras coadjuvantes, que só apareciam marginalmente na história. 

Em grandes momentos históricos, sejam brancos ou negros, fortes e robustos 

sempre sobressai o masculino, sendo a figura feminina ainda imperceptível. E não 

haviam preocupações quanto às questões oriundas do feminino. Porém essa 

despreocupação e falta de interesse no feminino, não é algo proveniente somente 

do nosso país. Essa também foi uma questão de outros países, inclusive da França 

e dos Estados Unidos, onde o reconhecimento das condições femininas e o direito 

da mulher se deram mais cedo do que entre nós. 

Assim seria a mulher era uma figura humana, sem rosto que vivia uma 

monotomia, e era desprovida de qualquer coisa que intrigasse, excitasse ou 

causasse perplexidade nos outros? Ela não possuía nenhuma necessidade de 
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escolha, nenhuma ameaça de risco ou possibilidade de aventura? A mulher era 

desprovida de tudo que da sentido a vida e faz valer a pena viver? 

Segundo Galeno (apud NUNES,2000,p.32) “A mulher seria a representação 

inferior de um sexo cujo potencial máximo de realização só era elencado ao corpo 

masculino. A mulher seria, portanto, um homem com algo ‘a menos’”. A priori o 

feminino ocupava um lugar secundário na sociedade, era visto com um “macho 

imperfeito”, e por isso era encarada como um ser inferior. 

A figura feminina era vista como sensível e desprovida de inteligência 

intelectual. Assim, segundo Rago (2005, p.108): “Características como a fragilidade, 

o recato, a delicadeza, o predomínio das faculdades afetivas sobre as intelectuais 

eram identificadas às mulheres, enquanto que a força e a inteligência foram 

associadas aos homens”.  Matos (2003, p.114) afirma que: “As funções sociais e as 

características da mulher foram vistas como produto do seu sistema reprodutor, ou 

seja: útero e ovários. Esses órgãos determinariam a conduta e o comportamento 

emocional e moral feminino ao longo da vida.” 

Por se apresentar compatível com a suposta natureza femina, o trabalho do 

lar, era reconhecido como trabalho feminino, por ser de natureza frágil e delicada. 

Porém, segundo Maluf e Mott (1998) muitas das atividades domésticas, realizadas 

pela grande maioria das mulheres, eram pesadas, difíceis e demoradas exigindo 

inclusive força das mulheres, tais como lavar, passar e engomar a roupa, esfregar o 

chão, arear as panelas, preparar as refeições (o que muitas vezes significava cortar 

e/ou carregar lenha para o fogão). Mesmo sendo responsável pela casa e pelos 

filhos, que levava o título de “chefe da casa” era o homem, pois ele estava dotado de 

poder. 

A figura feminina apresentava-se reprimida e controlada.  E a sua função 

frente à sociedade era limitada ao casamento e a maternidade,pois só assim ela 

estaria integrada a sociedade. A mulher tinha como função gerar algo proveniente 

da figura masculina, ou seja, era apenas uma reprodutora. 

 

A sociedade investe muito na naturalização deste processo. Isto é, tenta 
fazer crer que a atribuição do espaço doméstico a mulher decorre de sua 
capacidade de ser mãe. De acordo com este pensamento, é natural que a 
mulher se dedique aos afazeres domésticos, ai compreendida a 
socialização dos filhos, como é natural sua capacidade de conceber e dar a 
luz(SAFFIOT, 1987, p.9). 
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Na época medieval o pai ocupava a posição de proprietário, enquanto a mãe, 

o papel de realização dos afazeres do lar, e os filhos primogênitos eram preparados 

para dar continuidade ao papel do pai e cuidar das propriedades da família. Sendo 

assim, os outros filhos ficavam “esquecidos”, até se tornarem adultos precocemente. 

Realidade que começou a mudar com a produção da infância. Questão de suma 

importância no percurso da história do feminino. 

Quando começou a aparecer à necessidade de diferenciar, a infância de 

outras etapas da vida, e representá-las em sua forma de ser, começou a configura-

se um novo cenário. Como bem relata Ariès (1914-1984), “os pais passaram a 

inspirar novos sentimentos, a partir dos novos cuidados oferecidos as crianças”. As 

crianças, que outrora eram “esquecidas” passama ser protegidas, já que agora, não 

eram mais vistas como mini adultos. Essa percepção diferenciada da criança gerava 

a noção de cuidado e de atenção, mas, o que possuía prevalência era a 

necessidade em entendê-las como seres pouco privilegiados e que necessitavam de 

ajuda e cuidados.  

 

Os pais não se contentavam mais em pôr filhos no mundo, em estabelecer 
apenas alguns deles, desinteressando-se dos outros. A moral da época lhes 
impunha proporcionar a todos os filhos, e não apenas o mais velho. E, no 
final do século XVII, até mesmo as meninas. Uma preparação para a vida 
(ARIÈS, 1914-1984, p.194-195). 

 

A relação familiar que se estabelece nesse contexto, é uma relação 

hierarquizada e de dominação. Que define a figura do masculino, como dono e 

senhor, dotado de poder. E a figura feminina, a responsável pela casa e pelos filhos. 

Assim, a responsabilidade do cuidado com os filhos também passa a ser mais uma 

de suas funções. Dessa forma, Sarmento (2005) considerava que a criança 

pertencia naturalmente ao mundo feminino, isso é um mundo incompleto e 

insuficiente.  Já que o pai saia de casa para ocupar o espaço público e trazer o 

sustento da família, era imposta à mãe, a responsabilidade por cuidar e educar as 

crianças. 

 

Muitos primitivos ignoram a parte do pai na procriação dos filhos [...] A mãe 
é evidentemente necessária ao nascimento do filho. É ela que conserva e 
nutre o germe em seu seio e é, pois, através dela que no mundo visível a 
vida do clã se propaga; desempenha assim um papel de primordial 
importância (BEAVOUIR, 1987, p. 96). 
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Contudo, ainda era exigido que a mulher estivesse saudável, pois sem saúde 

não poderia exercer com excelência suas funções e acabaria colocando em risco o 

bem estar da família. Até a mestruação da mulher, era produção de um discurso.  

Questionavam que, “instabilidade da natureza feminina, confirmador da tese que a 

mulher não tinha controle sobre si, pelo menos, não como os homens, pois sua 

razão e sentimentos estavam na dependência de um fenômeno que podia ser 

patológico” (MARTINS, 2004, p.163). Assim, ia se vislumbrando a desigualdade 

aparente e desfavorável dos gêneros. 

 

2.1 Os movimentos feministas no Brasil 

Os movimentos feministas compõe o campo de força das mulheres. E é 

importante ressaltar que eles não são isolados dos acontecimentos mundiais, ou 

seja, estão entre ligados entre si. Segundo Pinto (2010), as feministas têm como 

objetivo o reconhecimento dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais 

das mulheres. Houve na história mulheres que não se conformavam com as 

condições impostas a elas e se rebelaram, lutando por sua liberdade. E 

consequentemente, algumas perderam suas vidas, nessa busca desenfreada de 

igualdade de direitos. Assim o conceito de gênero é usado no âmbito dos 

movimentos feministas para embasar a luta pela igualdade. 

 

As mulheres aceitaram o princípio da diferença sexual, mas o rechaçaram 
como fundamento para a discriminação injustificada. As líderes dos 
movimentos de mulheres criticaram seu tratamento diante da lei e 
impugnaram os termos de sua exclusão social e política, mas o fizeram de 
forma que reconhecia a importância do seu papel na família, um argumento 
que foi utilizado tanto pelas feministas quanto pelos estados, ainda que com 
fins distintos (MOLYNEUX, 2003, p. 79). 
 

Ainda segundo Pinto (2010), os movimentos feministas tiveram origem no 

mundo ocidental, e são vistos como movimentos sociais e políticos. No Brasil, a 

primeira reivindicação das mulheres, foi o direito ao voto. Sendo lideradas por Bertha 

Lutz, as sufragetes brasileiras iniciaram a luta pelo voto. Sendo esse direito 

conquistado em 1932, quando foi promulgado o Novo Código Eleitoral brasileiro. 

Na década de 1930 esses movimentos perderam suas forças, e só a retoma, 

trinta anos depois. Nesse percurso surge um marco para a nova onda do feminismo. 

O livro: O segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que em 1949, foi publicado pela 

primeira vez. Trazendo a ideia de que: “não se nasce mulher, se torna mulher”. 
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Muitos acreditam que os movimentos feministas acabaram, pois não se veem, 

mais com tanta radicalidade. Porém hoje, em pleno século XXI é quando 

essesmovimentos apresentam mais força. As feministas não estão acomodadas com 

as conquistas obtidas até aqui. Alves (1991) afirma que ainda na 

contemporaneidade o feminismo é um movimento social que defende a igualdade de 

direitos e status entre homens e mulheres, em todos os campos. 

É fato que ocorreram significativas mudanças nos movimentos feministas. 

Mas não mudaram só com relação as sufragistas, na verdade eles vem mudando 

gradativamente de acordo com a necessidade apresentada. No Brasil, os 

movimentos feministas conquistaram a ampliação de vários direitos das mulheres. 

Porém defende-se a ideia de que, apesar de todo o avanço, a igualdade de direito 

entre os gêneros, não é totalmente garantida. Portanto as ações dos movimentos 

feministas foram de suma importância, nessa articulação. Couto (2012) afirma que a 

questão da luta por direitos e igualdade ainda está longe de ter um ponto final, mas, 

todo o legado deixado pelas pioneiras feministas, fornece a experiência e o preparo 

necessário para as mulheres de amanhã. 

 

2.2 O feminino no mercado de trabalho 

 
A despeito de tanto mestrado 

Ganha menos que o namorado 
E não entende o porquê 

Tem talento de equilibrista 
ela é muitas, se você quer saber. [...] 

(Pitty) 

 

Precipitadamente pode-se avaliar que estamos atravessando uma fase 

positiva frente à afirmação do feminino no cotidiano. Podemos assim usar como 

exemplos a “Marcha das Vadias”. Essas práticas na mobilização social é a 

construção de um lugar que expressam a resistência contemporânea da mulher. 

Pinheiro (2012) relata que tal movimento reúne: 
 

Ações coordenadas com o objetivo de protestar contra a crença de que as 
mulheres vítimas de estupro provocam os atos de violênciasexual em 
decorrência da vestimenta que usam, sendo comum em tais protestos 
asmulheres usarem roupas tidas como “provocantes” (PINHEIRO, 2012, p. 
s.n). 
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Ainda segundo o autor: este episódio mobilizou mulheres de todo o mundo, 

caracterizando manifestações de reprovação da desigualdade de gênero que ocorre 

de forma discriminatória e é expressa de diversos modos nas práticas cotidianas das 

sociedades atuais. Ocorrida à primeira manifestação em Toronto, em três de abril de 

2011, a Marcha das Vadias percorreu o Brasil: acontecendo, primeiramente, em São 

Paulo, em quatro de junho do mesmo ano e, em seguida, nas diversas capitais: 

Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Vitória, Recife, dentre 

outras. 

E por conta dessa fase aparentemente positiva, onde as mulheres estavam se 

deparando com suas conquistas, elas começam a buscar uma melhor escolarização, 

agora também com o direito ao ensino superior. E como consequência dessa busca, 

começa a ocupar cargos mais importantes frente à sociedade. Adquirindo assim, a 

igualdade de direitos. 

Com a diversidade de oportunidades e com o viés do capitalismo as coisas 

começaram a tomar rumos diferentes, e o cenário começou a mudar. A mulher 

começa a trilhar o seu caminho profissional, e a reboque vem outros benefícios, 

como relata Bruschini: “A expansão do mercado, a crescente urbanização e o 

acelerado ritmo da industrialização configuraram um momento do grande 

crescimento econômico, favorável á incorporação de novos trabalhadores, inclusive, 

os de sexo feminino” (Bruschini,1994,p.65). 

Para Bruschini e Unbahaum (2002), a feminização das universidades também 

foi um fator importante para o aumento das discussões e das pesquisas envolvendo 

mulheres, porque todo pesquisador sente atração por estudar a sua própria 

realidade. A descoberta de que as mulheres possuíam uma história e que valia a 

pena procurar por ela, resultou, assim, dos próprios questionamentos que elas, num 

determinado momento de suas vidas, fizeram acerca de si próprias, rejeitando uma 

estrutura de supremacia masculina solidamente aceita e negando a ideia clássica da 

inferioridade do sujeito feminino. Para muitas, começou a parecer incômodo viver 

num mundo em que estivessem diluídas dentro da ideia de um sujeito universal. 

Partindo da ótica que agora, além de mães, esposas e donas de casa, essas 

mulheres são também profissionais. Cabe analisar e trazer luz a questão: que 

apesar desse novo cenário e um papel frente ao mercado de trabalho, Será que 

mesmo que ampliando, não modificou o que a priori era a ideia de identidade 

feminina?  
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Na visão psicanalítica o trabalho é uma forma de inserção na sociedade 

capitalista, na qual estamos inseridos. A autora Marilena Chauí (1999), em um 

estudo sobre a evolução do trabalho, faz importantes apontamentos a respeito do 

“desvirtuamento”, do formulado conceito de trabalho. Assim observa-se que o 

trabalho vem se apropriando de uma nova roupagem frente à sociedade 

contemporânea. Chauí (1999) faz apontamentos frente a relatos bíblicos, onde o 

trabalho já era visto como penalidade a Adão e Eva. Pois os mesmos possuíam tudo 

que necessitava pra sua sobrevivência, porém após a “desobediência”, tiveram 

como penalidade o dever de trabalhar para se alimentarem. Outra penalidade seria a 

dor do “trabalho de parto”. Onde a autora pegou um gancho para fazer a correlação 

entre dor e trabalho.  

De acordo com o Artigo 113, inciso um da Constituição Federal, “todos são 

iguais perante a lei”. Os movimentos feministas vêm para colocar em prática essa 

Constituição e corroboraram para vários avanços, inclusive no campo profissional 

das mulheres.  

Elisiana Renata Probst em seu artigo “a evolução da mulher no mercado de 

trabalho” afirma que: com a Primeira e Segunda Guerras Mundiais (1914 – 1918 e 

1939 – 1945, respectivamente), as mulheres passaram a ser inseridas no mercado 

de trabalho, pois seus maridos estavam nas guerras, e elas necessitavam prover o 

alimento para o seu lar. Assim elas passaram a assumir o papel até antes 

direcionado aos homenscom a afirmação do sistema capitalista no século XIX, 

algumas leis passaram a beneficiar as mulheres. 

De acordo com Brito (2000), pode-se comprovar a existência da divisão 

sexual no trabalho como fruto da organização do trabalho, uma vez que é 

considerada uma jornada ilimitada (incluindo o trabalho doméstico). Para a autora, 

este fato é importante quando se trata de mulheres, pois o tempo de trabalho é uma 

variável que influencia fortemente a dinâmica saúde-trabalho feminina. 

Acredita-se que na contemporaneidade as mulheres vêm ocupando um 

espaço mais amplo no mercado de trabalho. Mostram também que seus 

rendimentos crescem a um ritmo mais acelerado que os homens. Mesmo com todas 

estas evoluções da mulher no mercado de trabalho, ela ainda não está numa 

condição de vantagem em relação aos homens, pois ainda existe muito preconceito 

e discriminação, mas principalmente desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

Conforme ressalta Castells (2000): 
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As mulheres não estão sendo relegadas a realizar serviços que exijam 
menor especialização: são empregadas em todos os níveis da estrutura e o 
crescimento do número de cargos ocupados por mulheres é maior na 
camada superior da estrutura organizacional. E é exatamente por isso que 
existe a discriminação: as mulheres ocupam cargos que exigem 
qualificações semelhantes em troca de salários menores, com menos 
segurança no emprego e menores chances de chegar às posições mais 
elevadas (CASTELLS, 2000, p. 200). 

 

Cabe ressaltar que a referida desigualdade salarial ocorre especialmente nas 

profissões com salários inferiores, segundo Elisiana Renata Probst (2015) em seu 

artigo “a evolução da mulher no mercado de trabalho”, Afirma ainda que no exercício 

de profissões mais especializadasos saláriosquase se equiparam aos dos homens. 

É justamente nesse campo de trabalhos mais especializados, onde tradicionalmente 

podemos desenhar uma determinada classe social, sob a cunha de talento que essa 

diferença não se apresenta como questão. Assim percebem-se algumas insistências 

na permanência de alguns preconceitos, fornecidos as mulheres no espaço público. 

Assim entende-se que esse processo será lento, portanto constante e progressivo. 

A conquista da mulher no mercado de trabalho, não se deu pelo simples fato 

de serem mulheres, mais sim, por suas lutas, conflitos e articulações. Assim 

questiona-se, que o fato que resulta na desvalorização da figura feminina no 

ambiente profissional, é o preconceito ou a falta de qualificação? 

O acesso das mulheres no mercado de trabalho vem acompanhado de uma 

transformação do cenário familiar, modificando as estruturas das famílias 

tradicionais, e nas funções pré-direcionada a homens e mulheres no âmbito 

familiar.Assim as mulheres começaram na década de 70 a diminuir a fecundidade. 

Em função de conseguirem afirmação como donas de seus corpos. E assim 

poderam colocar em xeque a naturalização da maternidade para as mulheres. 

 

A socialização dos filhos, por exemplo, constitui tarefa tradicionalmente 
atribuída as mulheres. Mesmo quando a mulher desempenha uma função 
remunerada fora do lar, continua a ser responsabilizada pela tarefa de 
preparar as gerações mais jovens para a vida adulta. A sociedade permite a 
mulher que delegue esta função à outra pessoa da família ou a outrem 
expressamente assalariado para este fim (SAFFIOT, 1987, p.8). 
 

O pensamento de Saffiot (1987) nos leva a uma questão que atravessa o 

feminino: a “terceira jornada”. A realização do serviço fora do lar é uma conquista 

das mulheres brasileiras. Hoje o perfil da figura feminina é outro. Na 
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contemporaneidade, além de suas tarefas tradicionais, muitas vezes, as mulheres 

aglutinam a execução das atividades remuneradas. Assim podemos questionar se 

essa é uma conquista ou uma apropriação capitalista do feminino? 
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3 A DISTINÇÃO DE GÊNERO 

 

Dizem que mulher é um sexo frágil 

Mas que mentira absurda! 

Eu faço parte da rotina de uma delas, 

sei que a força está com elas. 

(Erasmo Carlos) 

 

Visto que a história da mulher não pode ser vista separadamente da história 

do homem, a definição de gênero ressaltou a importância de estudar essas relações, 

que procuram entender os procedimentos que configuram novas formas de 

subjetividade, se desvinculando dos tradicionais estereótipos dos gêneros. Haja 

vista a necessidade de relatar a diferença e a igualdade dos gêneros, masculino e 

feminino. 

Para Siqueira (2002, p.15), “gênero é uma categoria descritiva e analítica que 

trata da construção social da diferença entre os sexos”. Assim, idealiza-se que a 

diferença de gênero é uma construção social, é uma categoria que se configura a 

partir de experiências vividas em diferentes tempos e diferentes lugares. Assim cabe 

ressaltar que a palavra gênero é a forma de diferenciar os sexos, masculino e 

feminino. Porém na contemporaneidade vem se apresentando como cultura, ou seja, 

situando-se na esfera social. Assim diferencia-se do conceito do sexo, que é 

proveniente da esfera biológica. Segundo a historiadora Joan Scott (1995), as 

feministas americanas começaram a usar o conceito de gênero para se referir à 

organização social entre os sexos e só mais tarde passaram a usá-lo para enfatizar 

o caráter fundamentalmente social das distinções fundadas sobre sexo e rejeitar o 

determinismo biológico implícito nos termos “sexo” ou “diferença sexual”. 

Além disso, acrescenta Scott (1995), o uso do termo “gênero” para designar 

relações sociais entre os sexos rejeita radicalmente explicações biológicas que 

encontram um denominador comum para diversas formas de subordinação feminina. 

Para ela: 

 

O termo “gênero” torna-se, antes, uma maneira de indicar “construções 
culturais” a criação inteiramente social de ideias sobre papéis adequados 
aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens 
exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de 
mulheres. “Gênero” é, segundo essa definição, uma categoria social 
imposta sobre um corpo sexuado. Com a proliferação dos estudos sobre 
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sexo e sexualidade, “gênero” tornou-se uma palavra particularmente útil, 
pois oferece um meio de distinguir a prática sexual dos papéis sexuais 
atribuídos às mulheres e aos homens (SCOTT, 1995, p.75). 

 

Vejamos agora o que os autores relatam sobre essa diferença entre os 

gêneros, masculino e feminino. Nunes (2000) escreve o pensamento de Aristóteles, 

Galeno e Rousseau que expõem suas certezas quanto à diferença de gênero. 

Num primeiro momento histórico, Aristóteles (apud NUNES, 2000, p. 30-31) 

defende a ideia de que a diferença entre masculino e feminino, se dava pelo calor do 

corpo. Acreditava na ideia que a mulher era fria e não possuía capacidade de 

transmitir a vida,a ela só cabia à função de gerar a semente que vinha do homem. E 

por isso o homem era o mais perfeito.  

Inicia-se outro momento histórico com os estudos de Galeno (apud NUNES, 

2000): formula a semelhança inversa entre os órgãos genitais do masculino e do 

feminino. Em outras palavras, os órgãos não eram essencialmente diferentes e sim 

invertidos.O órgão do homem estava do lado de fora, e o da mulher encontrava-se 

na parte interna do corpo. 

A partir do século XVII, começaram a aparecer pessoas que começaram a 

questionar o modelo de Galeno. Mesmo este ainda estando em vigor. Alguns 

médicos e seguidores do pensamento iluminista acreditavam e defendiam a ideia 

que tanto homens como mulheres eram iguais e dotados da mesma razão. E a 

diferença pontual era somente a sexualidade. Esse novo apontamento, foi um ponto 

de partida para as discursões contemporâneas. Onde a figura feminina, está na 

incessante busca pela igualdade de direitos, baseando-se na tal semelhança entre 

os gêneros. 

O terceiro momento histórico se deu a partir de um enorme interesse em 

estudar o feminino baseando-se nas transformações políticas, sociais e econômicas. 

Começando a olhar a figura feminina de outro ângulo. Rousseau e alguns outros 

filósofos iluministas, com seus pensamentos, foram os principais influenciadores 

desse momento. 

 

Para Rousseau a mulher não seria nem inferior, nem imperfeita, ao 
contrário, ela seria perfeita para sua especificidade, dotada de 
características biológicas e morais condizentes com as funções maternas e 
á vida doméstica, enquanto os homens seriam mais aptos à vida pública, ao 
trabalho e às atividades intelectuais(NUNES, 2000, p.38). 
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O pensamento de Rousseau (apud NUNES, 2000) direciona a figura feminina 

aos afazeres do lar. Neste sentido, o homem era visto como a figura pública da 

família, ou seja, todas as suas funções eram fora do lar, onde tinha contato com 

outras pessoas. Já a mulher era destinada a cuidar da casa, e vista como a 

responsável pela intimidade da família, onde poucos teriam acesso. Essa 

diferenciação entre masculino e feminino parte da premissa que o masculino 

relaciona-se com a atividade e o feminino com a passividade. Partindo dessa ótica, a 

mulher é vista como incompleta, e é a mais fraca, portando a afirmação enquanto 

“sexo frágil”. Assim, ao ser vista como menos inteligente, a mulher necessita que o 

homem decida por ela, já que o mesmo é um ser completo. 

As representações e concepções dos gêneros são as estruturas para a 

organização social. E essa diferença pode também ser uma categoria política, onde 

cabe analisar as diferenças e igualdade dos sexos e a partir disso construir uma 

realidade social transformada. A diferenciação entre os gêneros não é algo 

contemporâneo, mas é agora que esse tema ganha maior ênfase, e passa se tornar 

um objeto de análise. 

Pode-se perceber a relação vertical que a figura masculina e feminina 

representa frente à sociedade. A diferença que era pra ser somente biológicatorna-

se uma diferença social. O masculino se sobrepõe ao feminino. Mesmo que perante 

a lei sejamos todos iguais.Como relata Zizek (2003): 

 

A distinção entre os que se incluem na ordem legal e o homo sacer não é 
apenas horizontal, uma distinção entre dois grupos de pessoas, mais cada 
vez mais, também a distinção vertical entre as duas formas (superposta) 
como se pode tratar as mesmas pessoas – resumidamente: perante a lei, 
somos tratados como cidadãos, sujeitos legais, enquanto, no plano do 
obsceno supereu complementar dessa lei incondicional vazia, somos 
tratados como homo sacer(ZIZEK, 2003, p.47). 

 

É importante deixar claro que cada um dos gêneros, representa uma 

particular contribuição na produção e reprodução da existência. Não que seja um 

melhor ou mais favorecido que o outro. Cada um tem em particular a potência e 

existência no mundo. A partir daqui, podemos pensar uma nova vertente que nos dá 

uma possibilidade radical para pensar simultaneamente a diferença e a igualdade, 

na sua universalidade e singularidade. 

 No decorrer da história a questão sobre a diferença dos gêneros, baseou-se 

entre duas perspectivas; a essencialista e a culturalista. A primeira afirma a 
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diferença sexual, e a segunda acredita e defende a ideia da existência de uma 

essência feminina. As constatações historicamente produzidas aprisionam a figura 

feminina, com pensamentosuniversalistas, que posicionam a mulher a um modelo 

estruturado, acreditando que este modelo, seja o mais valorizado. Associando a 

mulher a figurade mãe e esposa. A autora aglutina os diferentes conceitos de 

igualdade e diferença. Fazendo-nos pensar não só na questão da diferença, mas 

nos leva a entender a necessidade da mesma. 

 

Consideradas as primeiras feministas, as ‘preciosas’ mulheres da 
aristocracia e alta burguesia, solteiras, independentes economicamente, 
defendiam a igualdade entre os sexos, o direito ao amor e ao prazer sexual, 
o acesso à mesma educação intelectual dada aos homens. Questionando a 
instituição casamento e os papéis de esposa e mãe como destino da 
mulher, elas inverteram os valores sociais da época. Apesar de seus 
opositores, elas conseguiram algumas mudanças (BADINTER, 1993, p. 12). 

 

Na Inglaterra e na França as mulheres possuíam mais liberdade que em 

outros países. Assim, as “preciosas francesas”, como eram chamadas as primeiras 

feministas,que tiveram seu apogeu por volta de 1650 e 1660, começaram a 

questionar os comportamentos impostos tanto para o masculino, quanto para o 

feminino. 

 

3.1 Igualdades na diferença 

A priori as mulheres buscavam igualdade, porém em meados dos anos 70 e 

no percurso dos 80, começaram a aparecer questões sobre igualdade e diferença 

entre os sexos. Então as mulheres começaram a penetrar no mundo dos homens e 

retiraram deles o poder, de defini-las como menos favorecidas. Porém as mulheres 

“na luta pela igualdade, tropeçaram na diferença.” (Oliveira,1993,p.72). Como 

salienta Oliveira (1993), a luta pela igualdade já nasceu capenga, uma vez que as 

mulheres se esforçam para assimilar os modelos masculinos, ou seja, começam a 

obter os mesmos comportamentos e se apropriarem da mesma linguagem, que os 

homens. E com isso obtiveram uma crise de identidade, percebendo que estava 

demostrando certa inferioridade interior. Assim começaram a entrar em contato com 

esse certo “mal-estar” ocasionado por essa questão. E a partir daí começaram a 

repensar o feminino. E assim passaram a buscar a igualdade na diferença, pois 

como bem pondera Pierucci (1990.), a certeza de que os seres humanos não são 

iguais, porque não nascem iguais, e como tal, não podem ser tratados iguais. 
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Assim a partir do final dos anos 80, as mulheres começam a defender essa 

diferença e passam a buscar o direito de ser diferentes dos homens. Oliveira (1993) 

defende a ideia que essa diferença é o que fundamenta os valores adquiridos. Em 

outras palavras, relata que a identidade feminina está relacionada com a interação 

com o outro, e por isso são mais sensíveis. 

Trazendo a luz as afirmações do autor, é importante pensar que as 

atribuições feitastanto ao que conhecemos enquanto masculino, como enquanto 

feminino. Estas não estão somente ligadas ao gênero, ou as questões biológicas, 

mas são produções que acompanham as classes sociais e as culturas. Para 

sustentar essa ideia é só analisar o fato de que, nem todas as mulheres apresentam 

as mesmas características, e nem todos os homens são iguais, mesmo que na sua 

grande maioria possuam atitudes parecidas. Oliveira, (1993) em seu discurso acaba 

apresentando uma velha discursão entre feminino e masculino, atribuindo 

características diferentes para cada um dos sexos. 

A possibilidade de mudança nas relações de gênero foi 

umaconquistadosdiscursos de igualdade na diferença. Assim tanto o feminino 

quanto o masculino, passaram a se desvincular de estereótipospré-determinados e 

passaram a apresentar particularidades em suas características, podendo ambos 

serem, fortes, sensíveis, objetivos, seguros, e etc. E assim, construir novas formas 

de agir e se relacionar. Não sendo mais necessário seguirem imperativos 

categóricos determinados para cada gênero. 

Assim a figura feminina, pode se apresentar combativa; apesar do lugar que a 

impõe na sociedade, ela ultrapassa estes limites impostos e começa a atuar em 

buscar de seus direitos próprios e os direitos da classe que ela pertence. 
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4 A CONSTRUÇÃO CONTEMPORÂNEA DO CONCEITO DE FEMININO 

 

Não se nasce mulher, se torna mulher. 

Simone Beauvoir (1967, p.9) 

 

Não podemos dizer que as identidades são fixas e permanentes. Ela é uma 

construção que vai se desenvolvendo. A identidade deriva de um processo que 

engloba a dinâmica de relação individuo e sociedade. Sendo assim, a identidade 

possui uma engrenagem própria, pois se encontra em constante transformação. Hall 

(1999) descreve a identidade como uma “celebração móvel”, que pode ser formada 

e transformada continuamente de acordo com as formas as quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 

 

É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de 
nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de 
tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas 
(HALL, 1999, p.13). 

 
Nessa direção, Meneses (2007, p.73), ressalta que, “importa analisar as 

identidades como atitudes relacionais, em permanente mudança e ajuste, e não 

como meras construções abstratas”. Nesse sentido, contribui Emília Pedro (1997) ao 

dizer que a compreensão da formação da identidade deve-se a:  

 

Uma tarefa realizada pelo sujeito juntamente com outros sujeitos, tais como 
pais, professores, amigos e parentes. Identidade, então, também implica 
trabalho, exatamente como o trabalho artístico é produto de práticas 
criativas. Mas de modo diferente da maioria dos trabalhos de arte, a 
identidade nunca está completa (PEDRO, 1997, p. 160). 

 

Como já foi relatada, a modificação do conceito de feminino foi uma produção 

se deu no decorrer dos séculos. Ressaltando o século XX,no início da primeira 

guerra mundial. Os homens se encontravam nos campos de batalhas e deixaram um 

espaço financeiro vazio,e assim asmulheres saíram de casa para ocupar o campo 

produtivo. Deixando de ser meras coadjuvantes e passando a ocupar um papel de 

protagonistas. Porém com o pós-guerra os homens voltaram para casa, obrigando a 

volta das mulheres para o interior do lar. Porém essas mulheres não eram mais as 

mesmas, havia algo diferente. O que Rocha-Coutinho (1994) descreve como “um 

certo mal-estar indefinido”. 
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A inserção na história foi um ponto de partida para que as mulheres 

pudessem modificar a exclusiva e soberana universalidade do homem. Assim 

começaram então a questionar o posicionamento do masculino frente à sociedade, e 

propor uma reavaliação dessepensamento.Creditam essas mudanças aos 

movimentos feministas. E assim, a mulher contemporânea é produzida de outro 

lugar, além do que era o seu destino inicial. 

 

As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade; começam a 
afirmar concretamente sua independência; mas não é sem dificuldade que 
conseguem viver integralmente sua condição de ser humano. Educadas por 
mulheres, no seio de um mundo feminino, seu destino normal é o 
casamento que ainda as subordina praticamente ao homem; o prestígio viril 
está longe de se ter apagado: assenta ainda em sólidas bases econômicas 
e sociais. É, pois necessário estudar com cuidado o destino tradicional da 
mulher. Como a mulher faz o aprendizado de sua condição, como a sente, 
em que universo se acha encerrada, que evasões lhe são permitidas, eis o 
que procurarei descrever. Só então poderemos compreender que 
problemas se apresentam às mulheres que, herdeiras de um pesado 
passado, se esforçam por forjar um futuro novo. Quando emprego as 
palavras "mulher" ou "feminino" não me refiro evidentemente a nenhum 
arquétipo, a nenhuma essência imutável; apôs a maior parte de minhas 
afirmações cabe subentender: "no estado atual da educação e dos 
costumes". Não se trata aqui de enunciar verdades eternas, mas de 
descrever o fundo comum sobre o qual se desenvolve toda a existência 
feminina singular (BEAUVOIR, 1987, p.7). 

 

Hoje a sociedade já não pode mais colocar a mulher para ocupar o lugar 

secundário que a mesma ocupou ao longo de sua história. A mulher contemporânea 

pode ser definida em uma amplitude com a fundamentaçãosobre a terceira mulher 

de Lipovetsky (2000): 

 

Desviatalização do ideal da mulher no lar, legitimidade dos estudos e do 
trabalho feminino, direito a voto, “descasamento”, liberdade sexual, controle 
da procriação: manifestação de acesso das mulheres à inteira disposição de 
si em todas aas esferas da existência, dispositivos que constroem o modelo 
da terceira mulher (LIPOVETSKY, 2000, p. 236). 

 

Para Lipovetsky (2000), tanto a primeira quanto à segunda mulher, estavam 

subordinadas ao homem; já a terceira mulher é sujeita de si mesma. As primeiras 

mulheres eram uma criação ideal dos homens, a terceira mulher é uma autocriação 

feminina. 

Uma implicação que vem a reboque é: se há uma superação dos modelos de 

mulher proposto por Lipovetsky, ou se essas três mulheres coexistem nos dias 

atuais?Podemos observar a produção na mudança da imagem da mulher em vários 
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contextos, na música, na literatura e no cotidiano, onde a mesma deixa de ocupar o 

espaço de coadjuvante. Mas será que hoje a mulher apresenta-se emancipada? 

Será agora a mesma tem direito de governar sua vida? 

Com as conquistas e emancipação das mulheres,vem a reboque o anseio de 

outras perspectivas. Cabe pensar, se essa tal liberdade ainda não se apresenta 

como uma produção social? Pois se paramos pra avaliar, será que conseguíamos 

escolher diferente? 

Mesmo com todo esse avanço na emancipação da mulher, cabe ressaltar os 

comentários de Pinheiro; Maximiliano (2006): 

 

Mesmo a mais emancipada independente e bem resolvida das mulheres, 
ainda se vê mergulhada na burocracia cotidiana do lar.  É a velha história: 
depois de um dia inteiro de trabalho, é preciso lidar com uma rotina muito 
parecida com a das donas de casa do passado: dar orientação sobre 
refeições, marcar o médico das crianças ou dar aumento a empregada. 
Mesmo que se tenha um marido do tipo participante e engajado a dupla 
jornada ainda é uma realidade para a maioria das mulheres. Quatro 
décadas depois de o movimento feminino ter fincado raízes irreversíveis no 
que diz respeito à evolução da condição feminina, as mulheres enfrentam 
situações paradoxais (PINHEIRO; MAXIMILIANO, 2006, p.49). 
 

De acordo com as afirmações do autor, mesmo com a emancipação da 

mulher, ela ainda continua, direcionada as atividades domésticas. E deparam com a 

contradição da liberdade e as atividades direcionadas as mesmas. 

 

4.1 A mulher no capitalismo contemporâneo 

 

Mas á medida que a mulher participa mais 
amplamente do movimento da vida social, que se 
torna uma peça ativa no mecanismo da vida 
econômica, seu horizonte se amplia. As paredes de 
sua casa que, para ela, substituíam o mundo, 
desabam, e se deixa penetrar inconscientemente por 
interesses que, antes lhe eram totalmente estranhos 
e incompreensíveis.  

(KOLLONTAI, 1982, p.76) 

 
A Mulher na sociedade capitalista é produzida através da sua inserção no 

mercado de trabalho, aparticipação ativa nesse modo de produção. Como relata 

Kollontai (1982, p.17) “As relações de produção, que durante tantos séculos 

mantiveram a mulher trancada em casa e submetida ao marido, que a sustentava, 

são as mesmas que , ao arrancar as correntes enferrujadas que a aprisionavam, 
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impelem a mulher frágil e inadaptada á luta do cotidiano e a submetem a 

dependência econômica do capital”. 
A globalização ocasiona mudanças. Segundo Marques (2006, p. 92) “A 

mulher se liberta de seus valores tradicionais e cai nas entranhas do 

capital.”Partindo desse contexto a mulher é estimulada a adaptar-se a um 

reposicionamento social. Obtendo transformações econômicas, sociais e 

principalmente psicológicas. Assim a construção da personalidade da figura feminina 

é atravessada por essas transformações da nova dinâmica do sistema capitalista. 

A mulher tem denotado ao trabalho o papel de se colocar no mundo. Muitas 

mulheres veem o trabalho como uma força para a construção da sua identidade. E 

por isso o buscam, pois com ele acumulamos valores.Marques (2006) afirma que: 

 

A liberdade que as mulheres, e grande parte da sociedade, acreditam estar 
conquistando em beneficio próprio, através do mercado de trabalho [...] 
nada mais é do que a liberdade dos capitalistas em explorar a sua força de 
trabalho. Dessa forma, ao engajar-se num trabalho alienado a mulher se 
anula como pessoa, pois, na lógica do capital o ser humano perde suas 
características humanas e passa a ser visto como mercadoria, como coisa. 
(MARQUES, 2006, p. 82). 

 
De acordo com Viana (2006, p.131), “A situação da mulher no processo de 

trabalho e nas relações de trabalho no capitalismo apontam para uma situação de 

exploração extremadamente acompanhada por outras formas de opressão.” O 

referido autor percebe a figura feminina, enquanto objeto de opressão e exploração. 

Assim a mulher é vista como vítima de uma opressão, que evolui com o passar do 

tempo. Pois ainda segundo o autor (2006, p. 35), “Numa sociedade onde existe 

opressão feminina, tudo que serve para conservá-la serve, ao mesmo tempo, para 

conservar esta opressão, e também a dominação de classe, que é o fundamento 

desta opressão”. 

Estamos vivendo em um mundo globalizado. E com diz Bauman (1999, p.59), 

“A “globalização” não diz respeito ao que todos nós, ou pelo menos os mais 

talentosos e empreendedores, desejamos ou esperamos fazer. Diz respeito o que 

está acontecendo a todos nós”. 

Faz-se necessário trazer a luz os efeitos que esse lugar produz no feminino, e 

para isso é importante ressaltar que a posição da mulher consumidora, também 

sofreu mudanças. Pois a partir de 1970, a mulher assumiu um novo papel, o de 

consumidora, de produtos e de serviços. Assim começou a ocupar uma posição 



29 

 

mais independente. Hoje a mulher é consumidora não somente de produtos e 

serviços para o lar, mas também para suas questões pessoais e seu bem-estar.  

Com relação ao consumo de produtos para o lar, Wolff (1980, p.177) discorre 

que limpar e cuidar da casa conta com pouco entusiasmo por parte das mulheres, 

porque constituem tarefas de isolamento e falta de criação. Os produtos e serviços 

associados a essas obrigações têm um baixo valor de atenção embora a novidade e 

a economia de tempo possam criar interesses. 

Ainda, nas palavras de Wolff (1980), as tarefas no lar parecem, por muitas 

vezes, menos necessária ou de menor valia, porque muito do que trazia satisfação e 

exigia certo poder criador no lar, desapareceram com o advento de novos planos 

mecânicos. A cozinha já não exige a mesma habilidade e dedicação de antigamente, 

pois os alimentos já vêm limpos e semi preparado. As grandes limpezas na casa, na 

primavera e no outono, são geralmente desnecessárias graças ao aspirador de pó e 

outros auxiliares. Os bordados e colarinhos engomados, o “petitpoint”, e tantas 

habilidades manuais, são coisas do passado. As atividades do lar tornaram-se cada 

vez mais rotineiras e mecânicas. 

Visto que à medida que o sistema capitalista se fortalece, ressalta a 

desigualdade socioeconômica, e torna-se necessário pensar sobre a importância, de 

não somente combater a desigualdade de gênero, mas, se possível, a sociedade 

capitalista. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Disfarça e segue em frente 

Todo dia, até cansar 

E eis que de repente ela resolve então mudar 

Vira a mesa, 

Assume o jogo 

Faz questão de se cuidar 

Nem serva, nem objeto 

já não quer ser o outro 

hoje ela é um também. 

(Pitty) 

 

O interesse no assunto sobre o feminino surgiu através da implicação quanto 

aos múltiplos papéis sociais exercidos pelas mulheres na atualidade. Porém no 

decorrer da pesquisa percebi, que essa tal aglutinação de funções é consequência 

de uma luta que percorreu vários séculos e que não é somente a figura feminina que 

aglutina funções na sociedade brasileira atual.  

Assim a presente pesquisa tomou seus caminhos próprios, fazendo com que 

a pergunta inicial perdesse seu contorno e outro vem sendo constituído. Claude Levi 

Strauss (1978) relata que os mitos despertam ao homem pensamentos que lhe são 

desconhecidos. Apesar dessa frase gerar grande polêmica, o referido autor continua 

a defender a ideia de que suas obras despertam pensamentos desconhecidos por 

ele. Assim poderia fazer das palavras de Strauss, as minhas, pois o presente estudo 

foi de suma importância, pois trouxe luz às questões direcionadas ao feminino, e fez 

desconstrução de muitas certezas adquiridas até aqui. Partindo de um pensamento 

machista, onde a figura feminina aparece numa posição vitimizada. Sendo que não 

devemos nos deter a separar vítima de acusado.  

Foucault (1979) deixou claro que o poder circula, ora o executamos, ora 

estamos submetidos a ele. Nesse breve apanhado histórico, observou-se que 

hegemonicamente a figura feminina está (va) numa relação hierárquica ao homem. 

Contudo, outras formas de feminilidade também foram encontradas, nem tão 

hegemônicas assim. 

Neste sentido, foi possível outro olhar frente à diferença hierárquica entre os 

sexos. Será que mesmo exercendo somente o papel de mãe e dona de casa, a 
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mulher também exerce o poder? Poder sobre os filhos, sobre as tarefas da casa, 

entre outros, que vão se apresentando ao longo de sua trajetória de vida. 

Como lembra Perrot (2005), as mulheres não foram somente vítimas e 

sujeitos passivos diante das normatizações que lhes foram impostas, mas, muitas 

vezes se beneficiaram dos conhecimentos da ciência na busca de soluções para 

seus problemas cotidianos no espaço, o lar, e nas tarefas, os cuidados com a 

família, que lhes eram prioritariamente designados.  

Observando a história da figura feminina, cabe pensar, que se as mulheres 

operárias e camponesas dividiam seu tempo entre cuidar dos filhos e da casa, com 

o trabalho fora do lar. Então que mulher é essa? Super atarefada, que no século 

XXI, é representada como multifacetada, que vive aglutinando funções e que a 

imprensa vende a ideia de que a mesma precisa de medicamentos para dar conta 

de todas as suas tarefas. 

O interessante é parar para analisar, que essas construções vêm tornando-se 

ideologia, onde a mulher contemporânea é vista como independente, forte, que dar 

conta de tudo, ou melhor, uma mulher “super poderosa”, mas que ao mesmo tempo 

demostra sofrimento por não conseguir realizar todas as funções atribuídas a ela. 

Isso é consequência de uma conquista histórica, onde as mesmas buscaram pelo 

cenário apresentado na contemporaneidade.  

Muitos artigos têm sido realizados sobre a execução das atividades exercidas 

pelas mulheres e por seus sentimentos frente à sociedade. Nas estatísticas as 

mulheres aparecem vitimizadas e com muitas questões psíquicas, como depressão, 

ansiedade, entre outros. Visto isso, um questionamento que me vem, é se quando 

as mulheres começaram a busca pelo direito de igualdade, elas imaginavam que no 

século XXI existiriam mulheres que não estariam dando contar de exercer todas 

essas funções? Ou será que as pioneiras feministas, nem imaginavam a dimensão 

de suas conquistas? 

Acredito que devemos tornar-nos consciente de que a mulher produziu na 

história, a conquista de seu espaço e seus direitos, porém a mesma não deve ser 

vista como vítima de um sistema. Pois tanto mulheres como homens, estão 

produzidospelo capitalismo, que é entendido como engrenagem que movimenta toda 

a pluralidade referente ao exercício da sexualidade. 

Questiono-me se quando as mulheres começaram a busca por essa tal 

igualdade social, se as mesmas não tinham a finalidade do resultado adquirido. 
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Talvez hoje, apesar desse campo profissional amplo, a mulher não esta realizada, 

estando em estado de ambivalência entre a felicidade de suas conquistas e a culpa 

da não possibilidade de realização de todas as funções. Tendo que dar prioridade 

muitas das vezes para o que não é de fato prioridade. Pois muitas abrem mão de 

passar o dia com seus filhos, pois precisam trabalhar para satisfazer seus 

hiperativos orgânicos. Porém o trabalho não é a sua prioridade, mesmo que pareça. 

Esse fato também se apresenta em alguns casos como um conflito. 

Saffiot (1987, p.11) que a mais importante finalidade da ideologia é mascarar 

a realidade. E isso de fato ocorre se deixar-nos nos levar pelas ideologias 

construídas. Se não nos implicarmos e não nos questionarmos a realidade será 

sempre mascarada. Conhecendo agora a real história da figura feminina, não a vejo 

mais como vitima, mas sim como alguém que cole os frutos da sua emancipação. 

Emancipação essa que, foi buscada por elas própria. Agora esses frutos cabem a 

cada um julga-lhes, se houver essa necessidade, ou até mesmo se for possível, se é 

bom ou ruim. 
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