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Problematização

            Os sujeitos  oprimidos  ao longo da história,  foram representados  na 

historiografia, na literatura, nos meios de comunicação e até nos livros didáticos, de 

muitas formas, mas sempre houve a predominância das representações produzidas 

pela classe dominante.

            Tendo em vista essa situação, que tratamento era imposto às mulheres na 

antiguidade? Será que hoje mudou alguma coisa, ou elas continuam sendo vistas e 

tratadas  como  antigamente?  Será  que  na  nossa  sociedade  ainda  persistem  as 

questões relativas à diferença de gênero, tão comuns na antiguidade? As mulheres 

de hoje procuram se organizar?

Texto 1: A mulher na Grécia 

            A função da mulheres gregas estabelecia que elas deveriam se doar ao 

máximo aos seus maridos e filhos, abdicando quase totalmente aos seus interesses 

e vontades. Cuidar do lar, monitorar o crescimento dos filhos e devotar integral 

fidelidade ao marido e filhos, passava a ser a vida de qualquer mulher grega, exceto 

das que viviam em Esparta.

            A cidade de Esparta era aquela que proporcionava maior autonomia às 

mulheres. Em virtude da própria orientação política ali adotada, onde a hostilidade 

entre  os  cidadãos  e  não-cidadãos  e  a  presença  maciça  de  escravos,  criava  a 

necessidade de manter-se em alerta constante contra as revoltas internas. Como o 

grupo de espartanos era menor que o de não-cidadãos (escravos e estrangeiros), as 

crianças e as mulheres eram preparadas para colaborar em caso de conflitos.



            Justamente por causa da necessidade de apoio das mulheres em caso de 

guerra,  os  homens  espartanos  davam  a  elas  a  oportunidade  de  participar  das 

atividades  do  cotidiano  da  pólis  (cidade)  como:  treinamento  militar,  atividades 

políticas e até prática de esportes.

            A formação da família, entre os gregos, variava de acordo com a origem da 

pessoa. os pais das jovens procuravam casamentos em que as famílias de uma 

mesma origem social e padrão econômico pudessem unir suas fortunas através do 

matrimônio  de  seus  filhos.  Eram  feitas  oferendas  aos  deuses  (especialmente  a 

Artêmis, protetora das mulheres) e, ofereciam um dote ao noivo e seus familiares, 

que poderia ser, terras, bens de valor e até mesmo dinheiro.

            O casamento era consolidado no dia da mudança da noiva para seu novo lar, 

a casa da família  do seu marido.  Somente no dia seguinte é que os parentes e 

amigos iriam dar presentes em uma visita ao casal.

            As mulheres que viviam nas outras cidades gregas, principalmente em 

Atenas,  tinham  funções  claramente  domésticas.  Eram  responsabilidades  dessas 

esposas,  além da criação dos filhos,  que cuidassem da casa com o auxílio  dos 

criados, a confecção de tecidos para as peças de vestuário que seriam utilizadas 

pelos próprios familiares, a produção de tapetes  e cobertas e a manutenção e o 

embelezamento da casa.

            A situação dos homens e mulheres na Grécia antiga começava a se 

diferenciar quando ainda eram crianças. Enquanto os meninos gregos tinham tutores 

e participavam de atividades esportivas, as meninas eram educadas em casa, pelas 

mães,  sempre  tendo  como  objetivo  de  aprendizagem  os  afazeres  doméstico  e 

femininos.       

Texto 2 : A Mulher na Roma Antiga 

            Na sociedade romana, as mulheres ocupavam uma posição de maior 

dignidade do que na Grécia.

            As mulheres nobres dedicavam especial atenção pela aparência, onde o 

mais  importante  era  o  cabelo,  muito  bem  elaborado,  com  diversos  enfeites  e 

complementos.  Os  vestidos  eram  sempre  longos  combinando  com  um  manto 

bordado com cores variadas.

            O casamento era uma das principais instituições da sociedade romana e 

tinha como objetivo gerar filhos legítimos que herdariam as propriedades dos pais. 



Entre as classes mais prestigiadas,  servia também para selar  aliança política ou 

econômica. Era feito em uma cerimônia solene, sancionado pela lei e pela religião e 

resultava da transferência da mulher, do controle do pai para o marido.

            Vários ritos do casamento romano foram legados ao mundo ocidental 

contemporâneo, como a existência de um anel de noivado, do véu da noiva, o ato de 

levar ao colo a noiva para dentro da habitação.

            No século II a.C. teve início um processo de emancipação das mulheres. 

Gradativamente foram sendo abandonadas as formas mais antigas de casamento e 

adotou-se outra, na qual a mulher permanecia sob a tutela do pai e retinha o direito 

à gestão de seus bens. Aumentou a frequëncia do divórcio.

            No período imperial o casamento passou a ser impopular, e para encorajá-

los passou-se a impor penalidades aos não casados.

            A mulher quando casada, era verdadeira dona de casa. Ela tomava conta 

dos escravos e fazia as refeições com o marido, podia sair, freqüentar o teatro e os 

tribunais e era tratada com profundo respeito.

            Apesar de os romanos acharem que suas mulheres viviam presas ao 

trabalho doméstico, no interior de suas casas, elas se ocupavam de muitas outras 

coisas.  Alguns  ofícios  exercidos  pelas  mulheres  em  Roma  eram:  gladiadoras, 

comerciantes, chefes de empresas, parteiras, prostitutas, feiticeiras,camponesas,etc.

           Contudo, as mulheres romanas mantiveram-se oficialmente excluídas da vida 

política e jamais adquiriram direito à expressão pública.

            

Atividade

- Leia os textos 1 e 2 e produza outro comparando a vida da mulher na Grécia e em 

Roma com a da atualidade.

 

Texto 3: A Mulher e a Educação para a Submissão

            A mulher continua sendo considerada subalterna ao longo dos séculos. Fato 

explicado, muitas vezes pela condição de reprodutora como causa da inferioridade 

em que a mulher se encontra, ou até mesmo seu destino, como ser complementar 

do homem. Como a burguesia vê a emancipação feminina como um perigo para 

seus interesses, apropriou-se facilmente dessa condição de subalternidade feminina, 

apegando-se na solidez da família como forma de garantir a propriedade privada.



            A partir do século XX, devido às constantes mobilizações, movimentos, 

estudos e efetiva participação da mulher nos sindicatos, escolas, universidades e 

associações, a luta das mulheres contra a discriminação, violência e preconceito se 

torna cada vez mais visível. Os desejos, as angustias, enfim, a história de vida das 

mulheres se torna pública. Mesmo assim o modelo econômico Neoliberal em que 

vivemos,  com  todas  as  transformações  ocorridas  na  condição  feminina,  leva  a 

exclusão social  de muitas mulheres que não são capazes de decidir  sobre suas 

próprias vidas.

            As desigualdades não provém do fato de termos nascido “machos” ou 

“fêmeas”,  mas  sim  das  relações  e  papéis  sociais  e  sexuais  construídos 

socioculturalmente.  A própria sociedade determina o que é masculino e o que é 

feminino, através de suas instituições, da cultura, do sistema educacional, da divisão 

sexual  e social  do trabalho etc.  As relações desiguais de gênero é que levam a 

mulher à subalternidade.

            Como a sociedade se concebeu centrada no homem, não nos damos conta 

de que desenvolvemos relações bem diferentes com os meninos e com as meninas. 

Pais  com  filhos  de  ambos  os  sexos  perceberam  que  fazem  diferenças.  Essas 

diferenças podem ocorrer, por exemplo, quando são enfatizadas características que 

eles esperam ver mais desenvolvidas nas meninas e outras nos meninos.

            Claro que Tratar meninos e meninas de modo igual não é a solução para o 

problema do preconceito presente na sociedade. Não se pode negar as diferenças e 

nem o modo de pensar já estabelecido, Mas é necessário construir a consciência 

crítica dos preconceitos e ensinar , sobretudo, o respeito para com o semelhante.

  

Atividades

− Leia o texto,  circule as palavras que você não sabe o significado, procure no 

dicionário e anote.

− Leia os fragmentos da canção: “ Com Açúcar e Com Afeto” de Chico Buarque:

Com Açúcar e com Afeto (Chico Buarque)

Com açúcar, com afeto

Fiz seu doce predileto

Pra você parar em casa 



Qual o quê

Com seu terno...

Você sai não acredito

Quando diz que não se atrasa

Você diz que é um operário

Vai em busca de um salário

Pra tentar me sustentar.

Qual o quê

No caminho...

Há um bar em cada esquina...

Sei que alguém vai sentar junto

Você vai puxar assunto 

Vem a noite mais um copo...

Na caixinha um novo amigo

Vai bater um samba antigo...

Quando a noite enfim lhe cansa

Você vem feito criança

Pra chorar o meu perdão,

Qual o quê

Diz pra eu não ficar sentida

Diz que vai mudar de vida

Pra agradar meu coração.

− Após a leitura dos fragmentos da canção, procure no dicionário o significado das 

palavras que você desconhece e anote.

− Interprete a parte da canção que mais lhe chamou a atenção.

− Compare  as  informações  da  canção  com  as  relações  culturais  e  de  poder 

expressas no texto 3.

Texto 4: Feminismo

            O movimento feminista organizado surgiu nos Estados Unidos na segunda 

metade dos anos 60. Expandiu-se pelo ocidente propagando a libertação da mulher 

e não apenas a emancipação.



            Emancipar é buscar a igualdade em direitos políticos, jurídicos e econômicos 

em relação ao homem. Libertar-se é ir além, realçar as condições de diversidade 

nas relações de gênero para que a mulher passe a ser vista como um indivíduo 

autônomo, ser humano independente.

            O socialismo no Leste europeu comprovou que libertar a mulher é introduzí-

la no processo produtivo e não abolir  a propriedade privada.  Precisa haver uma 

mudança sociocultural-psicológica na sociedade para que a mulher passe a ser vista 

como sujeito.

            No século XX o movimento feminista  se espalhou pelo  mundo com 

manifestações como: queima de sutiãs  em praça pública e libertação da mulher 

com a criação da pílula. Multiplicaram-se as palavras de ordem: “Nosso corpo nos 

pertence!” “Direito ao prazer!” “O privado também é político!” “Diferentes, mas não 

desiguais!”

            A ONU declarou 1975 Ano Internacional da Mulher, a década seguinte até 

1985, Década da Mulher em todo o mundo. Começou-se a se esboçar um novo 

perfil feminino.

            No Brasil, em 1972 surgiu em São Paulo um grupo organizado de feministas 

com: Célia Sampaio, Walnice Nogueira Galvão, Betty Mindlin, Maria Malta Campos, 

Maria Odila Silva Dias e, mais tarde, Marta Suplicy.

            Pouco a pouco temas do feminino e do feminismo ocuparam fóruns 

nacionais de debate, como por exemplo, o ocorrido na reunião anual da SBPC em 

Belo Horizonte em 1975. No mesmo ano a ABI ,no Rio de Janeiro deu origem ao 

Centro  da  Mulher  Brasileira,  e  em  São  Paulo  realizou-se  o  Encontro  para 

Diagnóstico  da  Mulher  Paulista;  Surgiu  o  Movimento  Feminino  pela  Anistia  e  foi 

lançado o jornal Brasil Mulher, que circulou de 1975 a março de 1980. Entre 1976 e 

1978, circulou o Nós Mulheres, e, em março de 1981 é lançado o Mulherio, que foi 

leitura obrigatória das feministas por mais de cinco anos.

            Muitas mulheres participaram ativamente da resistência à ditadura militar. 

Entre 1970 e 1980, o movimento das mulheres defendeu a redemocratização do 

país. Nas camadas mais populares, com o apoio da Igreja Católica surgiram clubes 

de mães e associações de donas de casa. E pelo país afora, sem vínculo com a 

religião,  também surgiram movimentos  como a  Rede de Mulher,  em defesa dos 

direitos da mulher e da cidadania feminina. Aos poucos, elas foram se organizando 

em movimentos como: negras, prostitutas,lésbicas, trabalhadoras rurais e urbanas, 

empresárias,etc.



            A parir de 1977, o movimento feminista passou a seguir outras tendências, 

algumas voltadas para a discriminalização do aborto ou a equiparação profissional 

com os homens, por exemplo. Muitas mulheres conseguiram conquistar postos de 

trabalho antes só ocupados por homens, como por exemplo,  cargos políticos.  E, 

hoje, com a crise familiar da nossa sociedade, muitas passaram a exercer o cargo 

de chefes de família também.

Atividades

      

− Procure o significado das siglas ou termos que você desconhece;

− Pesquise em livros,  revistas,  jornais  ou até na internet  sobre o que levou ao 

surgimento do movimento feminista e como chegou ao Brasil;

− Faça cartazes sobre o feminismo.

Texto 5: Educação Não-Sexista

            Educação não-sexista é uma educação que busca promover a igualdade 

entre homens e mulheres. Para isso, há necessidade de se implementar valores e 

idéias que não reforcem a concepção de superioridade do mundo masculino em 

relação ao feminino;  que estabeleça condições de oportunidades para ambos os 

sexos.  O  modelo  que  temos  hoje,  é  o  de  um mundo  formado  e  dirigido  pelos 

homens,  onde  as  mulheres  aparecem  meramente  como  seres  imperceptíveis, 

apenas coadjuvantes na construção da sociedade.

            Para se combater esse tipo de educação, deve-se evitar grupos por sexo, 

fazer  leituras  críticas  dos  livros  a  partir  da  perspectiva  de  gênero,  analisar  a 

realidade  da  sociedade  brasileira  e  a  importância  da  mulher  nessa  sociedade, 

acabar com os esteriótipos que colocam homens e mulheres em mundos divididos e, 

regídos padrões de comportamento.

            São as próprias mulheres que muitas vezes reproduzem o machismo e as 

idéias que pregam a suposta inferioridade delas em relação aos homens.  Essas 

idéias  que  são  repetidas  à  exaustão  na  família,  nas  igrejas,  nos  meios  de 

comunicação,  se  tornam dominantes  na  sociedade e  até  e  até  se  convencerem 

delas.  Mulheres  que  pensam diferente,  principalmente  as  que se  organizam em 

movimentos,  têm que ter  muita  coragem para expôr  suas idéias,  porque os que 

pensam como a maioria, fazem de tudo para ridicularizá-las.



            À Escola e aos educadores, cabe a reflexão sobre gênero, que leve ao 

desenvolvimento de um trabalho que venha contribuir para que a educação seja um 

instrumento  de  democracia,   para  o  futuro  que  desejamos.  Assim  ela  estará 

colaborando para uma maior igualdade entre os homens e mulheres no conjunto da 

sociedade, contribuindo para a superação de preconceitos e para a formação de 

pessoas comprometidas com a igualdade de direitos entre os sexos.

  

Atividades

-  Transcreva a rotina de uma mulher da família (mãe, avó, irmã , madrasta ou tia) 

relatando todo o trabalho realizado no espaço doméstico e fora de casa.

-   Formar painéis ilustrados com fotos ou recortes de jornais ou revistas sobre a 

valorização da figura feminina pela sociedade.
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