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RESUMO
Esta pesquisa tem como finalidade conhecer o lugar que coube à mulher na história 
a partir  do ensino básico do Estado do Paraná e busca ressignificar o papel  da 
mulher que desde a muito  tempo esteve submida da História.   Teve como base 
inicial  uma pesquisa entre  estudantes para  conhecer  um recorte  da história  das 
mulheres na perspectiva da história do tempo presente. Em seguida procurou entre 
historiadores e sociólogos as origens do que se constituiu historicamente como parte 
da condição feminina, tais como os papéis, o trabalho, as relações de dominação e 
exploração, a discriminação, a violência, a educação, suas formas de organização e 
luta.  E,  provisoriamente  conclui,  que  o  desenvolvimento  a  que  chegou  a 
humanidade, tanto em ciência como em consciência,  não permitem situações de 
marginalidade e exploração da mulher.

ABSTRACT
This research demand situate the place which went  to women's history from the 
basic  education  of  the  State  of  Paraná and search  to  reframe the  paper  of  the 
woman who since a long time went  hidden in the history. Was based on an initial 
survey of students to know a clip of  women's history from the perspective of the 
present  time.  Then it  searched among historians and sociologists  the origins are 
those historically as part of womanhood, such as the roles, work, relationships of 
domination and exploration, discrimination, violence, education, forms of organization 
and struggle. And provisionally concludes that the development reached by humanity, 
thus  in  science  as  in  conscience,  do  not  allow situations  of  marginalization  and 
exploration of  the women.

PALAVRAS-CHAVE:  história  das  mulheres,  ensino  de  história,  representações 

sociais, sociedade. 
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 Porque eu quero que você lembre de mim e de sua 

avó. Às vezes, lembrar é tudo o que podemos fazer. 

Essa lua me faz lembrar as histórias que ouvi de minha 

mãe e de sua bisavó. Elas eram emissária de uma 

religião primitiva e discípulas das estranhas escolas de 

magia do povo celta. As mulheres de suas famílias 

defendiam com ardor uma doutrina extraordinária que 

prega a existência de um período matrifocal ou 

matriarcal, um tempo em que a mulher aparece como 

um princípio superior, tanto biológico como místico e 

político. Desse momento perdido, entre a pré-história e 

o mundo antigo, teria surgido todo o panteão de 

deidades femininas do mundo clássico. 

Cerize Gomes 

Percorrendo  caminhos  da  realização  da  pesquisa  sobre  as  mulheres  na 
história

Este  artigo  identifica  determinadas  representações  acerca  do  papel  social 

desempenhado pelas mulheres no contexto da sociedade brasileira contemporânea. 

Para tanto, destaca as concepções de 42 educandos que estudam nos períodos 

matutino e vespertino da 3ª série do Ensino Médio [EM] do Colégio Estadual Santa 

Clara [CESTAC], localizado na cidade de Candói, PR. 

A escolha deste grupo não foi aleatória, pois partíamos do pressuposto que o 

grupo, apesar de jovem, detinha representações sociais acerca do tema “mulher na 

história” que são comuns ao conjunto da sociedade, os quais pouco se distanciam 

de padrões tradicionais entabulados ainda pelo século XIX, tais como: mulher, como 

atributo de maternidade e sujeito que se dedica a casa. Visamos ainda trazer ao 

grupo dos pesquisados um tema novo e a possibilidade de construir novos conceitos 

históricos. 

Vale recordar que no segundo semestre de 2008 [durante o primeiro ano do 

PDE]  foi  realizada  uma pesquisa  através  de  entrevistas  com os  educadores  do 

referido colégio, que trabalham com história. Teria sido pertinente trabalhar com os 

livros didáticos  de história  que são usados com os educandos.  Mas foi  evitado, 

porque a intenção era conhecer a realidade proposta através dos profissionais que 
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trabalham  com  a  disciplina  de  história,  no  cotidiano  da  escola.  E  assim  ter  o 

conhecimento de como a mulher é vista e tratada na historiografia. Foram feitas 

questões  aos  professores  através  que  tratavam  sobre  a  mulher  no  ensino  de 

história, onde e como ela aparece nos conteúdos de história, se os livros mostram a 

sua participação no processo histórico, suas representações, dentre outras. E deste 

modo  saber  como  os  educadores  resolvem  os  limites  ou  omissões  dos  seus 

materiais de apoio. Procurou-se saber se eles conseguiam utilizar o livro didático ou 

se buscavam informações em outras bibliografias ou fontes. 

Desta primeira pesquisa foram feitas algumas considerações, como a do livro 

didático1 que,  segundo  os  educadores  e  salvo  exceções,  segue  uma  visão 

tradicional  e excludente da mulher.  Declararam que ela aparece de forma quase 

imperceptível,  e somente em determinados assuntos pontuais, tais como esposa, 

quando foi  motivo de escândalo público ou em atividades de suporte ao homem, 

como dona de casa e responsável  pelas atividades domésticas.  Raras exceções 

foram personagens como Helena de Tróia, Joana Darc, Maria Antonieta, Dona Maria 

a Louca, Olga Benário, Margarida Alves, dentre outras. Mas não aparece a mulher 

enquanto  coletivo.  E  quando  foi  registrada  na  história  está  ligada  a  algum 

acontecimento crítico ou devido a alguma façanha de heroísmo.

Ademais, o livro apresenta uma imagem de submissão à vontade masculina. 

Disseram que a tessitura da história é masculina e que a maior responsabilidade 

mulher é doméstica.

Assim sendo, no ano de 2009 foi realizada a implementação, que faz parte da 

proposta do Programa de Desenvolvimento Educacional, onde cada professor PDE 

apresenta  o  resultado de sua  pesquisa  do  ano anterior  aos  educandos,  ou  aos 

educadores ou à comunidade. Foi optado por desenvolver a  implementação junto 

aos educandos do ensino médio.  Neste ano [2009]  foram desenvolvidos de três 

encontros [de duas horas aulas cada] que trataram tanto de aspectos da questão da 

mulher no contexto histórico atual, em suas relações familiares, sociais, de trabalho 

e econômicas, como aqueles que se dedicaram ao silenciamento acerca das lutas 

femininas por emancipação ocorridas, sobretudo, no século XX. 

Contudo,  a  análise  destas  questões  demandaram  mudanças  de  postura 

quanto a ação pedagógica  e, portanto, uma mudança de prática de ensino.

Durante o desenvolvimento do  projeto de implementação,  do Programa de 

1 Único exemplo citado foi sobre o ‘livro institucional’, publicado pelo Estado do PR.
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Desenvolvimento  Educacional  [PDE]  a  Direção  da  referida  Escola  demonstrou 

abertura e apoio. Houve também a contribuição de duas Educadoras das disciplinas 

de História e de Química, que cederam suas aulas e por vezes participaram das 

falas e debates. Os educandos e educandas, que aqui chamaremos de educandos 

apenas [mesmo não concordando que esta forma de dizer inclua os dois sexos] 

participaram  de  forma  bem  produtiva,  seja  durante  o  tempo  de  aulas  [falas, 

palestras, slides], seja durante a aplicação do questionário. Nestes encontros foram 

feitas  apresentações  [em  slide]  com  base  no  resultado  da  pesquisa  realizada 

durante o ano de 2008 [1ª fase do PDE].  

Durante o mês de junho de 2009 foi retornado às turmas trabalhadas no início 

de 2009, aplicando um instrumento de coleta de dados, cujas respostas servem de 

base para esse artigo. O recurso consistiu na aplicação de um roteiro contendo sete 

questões que foram respondidas individualmente [salvo uma exceção onde duas 

pessoas responderam juntas],  após explicações prévias.  As respostas esperadas 

foram espontâneas e subjetivas, sem alternativas de marcar com 'X'.

Durante a aplicação do questionário orientado quatro educandos se eximiram 

de participar da pesquisa. O resultado das contribuições das pessoas pesquisadas 

está colocada a seguir. Uma parte procuramos sistematizar em gráficos [de 1 a 7] e 

outra  optamos  em  destacar  textualmente  as  ideias.  E,  apesar  de  que  tivemos 

autorização de publicar os nomes e as escritas,  optamos por colocar apenas as 

iniciais. As questões que respondidas consistiram nas seguintes:  

1) Qual é o papel que cabe à Mulher na História e na Sociedade? 

2) Quando surgiu a concepção de que existem trabalhos ou atividades que são só 

de homens ou só de mulheres? 

3)  Há  igualdade  entre  os  gêneros,  sendo  os  Trabalhos  desenvolvidos  pelas 

Mulheres devidamente reconhecidos e remunerados? 

4) De modo geral [de acordo com teu conhecimento] qual é e como é a Jornada de 

Trabalho da Mulher? 

5) Em tua opinião [entre a mulher e o homem] quem tem mais compromisso com a 

Educação dos/as filhos/as? Justifique. 

6) Na relação entre os sexos existe alguma forma de dominação ou exploração? 

7) O preconceito, a discriminação e a violência são uma marca histórica contra as 

Mulheres. É do teu conhecimento este tipo de atitude em nossos dias? 

Conforme destacado,  antes  da  apresentação  do  instrumento  de  coleta  de 
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dados, os educandos tiveram quatro horas de estudo dentro do tema das mulheres 

na história [nos meses anteriores]. E no dia de realização da pesquisa tiveram duas 

horas para pensar e escrever. Por vezes houve explicação para esclarecer dúvidas a 

toda a turma ou de forma personalizada, de acordo com as necessidades que se 

apresentaram no momento.

A questão da mulher na visão social dos educandos

A primeira questão da pesquisa, ou seja: Qual é papel da mulher na História e  

na Sociedade,   destacaram-se as representações que apresentam a função social 

da mulher como sendo aquele sujeito que se e dedica a casa e ao casamento tais 

como:  dona de casa, mãe, cuidadora, trabalhadora, cozinheira, esposa, lutadora, 

companheira, mantenedora [gráfico 1]. 

A  partir  dos  depoimentos  depreende-se  que  ainda  prevalecem  as 

representações  da  mulher  fora  do  espaço  público,  do  espaço  considerado  dos 

homens. A distribuição dos espaços sociais, do trabalho, da política e até religioso 

[ainda que esta esfera não seja nossa preocupação] não foi orientada nem pelos 

princípios  da  democracia.  Apesar  de  que  esta  não  nasceu  para  atingir 

necessariamente as minorias ou os segmentos marginalizados da sociedade, mas 

para  acomodar  os  interesses e projetos da burguesia.  E as  mulheres  da classe 

trabalhadora tem necessidades e projetos que não se encaixam naqueles das elites 

sociais.

O quadro abaixo revela ainda outros papéis tais como aqueles que dizem 

respeito ao cotidiano da mulher e também aquelas representações que dedicam à 

mulher ações desde os mais nobres até as situações de opressão e sofrimento, 

conforme pode-se ver no gráfico [1]. 

Ademais, encontramos por um lado, depoimentos que vinculam a mulher à 

passividade, da parte da mulher. E, por outro, alguns poucos que sinalizam a mulher 

como sendo sujeito de enfrentamento e de luta para transformar sua realidade e sair 

da condição de dominada, oprimida, dependente e esquecida até pela história.

A respeito das citações aqui utilizadas acerca da questão sobre os papéis 

atribuídos a mulher, elas indicam não apenas qualificativos da mulher na história. As 

falas denotam o contexto e a visão destes jovens ou as concepções que têm da vida 

de suas mães, de si mesmos/as ou de suas irmãs.



6

Dentre  os  depoimentos  recolhidos,  este  passa  a  ideia  de  pioneirismo  da 

mulher na descoberta da agricultura. “As tecnologias começaram após a existência 

da Agricultura e quem começou a plantar foi a mulher” (GR/3ª EM: 2009). 

O próximo depoimento destaca a mulher como sustento da sociedade: “Cabe 

a ela ser parte da estrutura da vida, de uma família, ou de uma sociedade” (DPA/3ª 

EM:2009). 

A  escrita  seguinte  lembra,  de  certa  forma,  o  papel  dos  outros  50%  da 

humanidade que fazem a história: “É ela que constrói a metade da História” (JB/3ª 

EM: 2009). 
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O papel da mulher na família e na sociedade

Gráfico 1
 Fonte: Dados da pesquisa
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Esta contribuição recebida de uma estudante lembra a condição feminina de 

dominada,  desde  muito  tempo:  “Desde  tempos  remotos  a  mulher  vem  sendo 

dominada pelos  homens”  (EJL/3ª  EM).  Esta  outra  aluna descreve a situação de 

responsabilidade doméstica da mulher:  “Cuidar da casa e dos filhos, ficar só em 

casa, não tem o direito de sair trabalhar fora, pois deve cumprir o seu dever diário 

em casa” (TV/3ª EM: 2009). 

O próximo depoimento, diferentemente do anterior, mostra a mulher enquanto 

sujeito [pois esta palavra não tem feminino] do seu destino, participante e autônoma. 

“O papel que cabe à mulher é ser livre, trabalhadora e construtora de uma nova 

sociedade, porque ela é batalhadora e bate de frente com o seu objetivo” (ES/3ª EM: 

2009). 

Esta outra participante da pesquisa mostra as razões pelas quais a mulher 

deveria  ser  valorizada  e  como  se  deu  o  contrário:  “Ela  é  fundamental  para  o 

processo histórico, pois tem o dom de gerar e criar uma nova vida. Entretanto, a 

sociedade desvalorizou seu papel diante da história” (FCI/TC/3ª EM: 2009). Muito 

embora  esse  depoimento  valorize  a  mulher,  ele  ainda  destaca  uma  visão 

reducionista da condição feminina, pois atribui a mesma o papel de maternidade.

O próximo depoimento contrapõe-se a visão anteriormente citada a qual vê a 

mulher como objeto de maternidade, reproduzindo o discurso masculino e a visão da 

religião sobre a mulher para demonstrar que essa é sujeito de seu destino. Ou seja, 

a  mulher  é  apresentada  nesse  momento  como  aquela  que  deve  lutar  por 

participação e autonomia. Destaca o depoimento: “O papel que cabe à mulher é ser 

livre, trabalhadora e construtora de uma nova sociedade, porque ela é batalhadora e 

bate de frente com o seu objetivo” (ES/3ª EM: 2009). 

Na seqüência, a fala destacada entende que a mulher muitas vezes acaba 

por ser objeto de exploração [ainda não de consumo e outros]:  “Na maioria das 

vezes a mulher é vista como objeto de trabalho, para alguns homens” (JEG/3ª EM: 

2009). Já outro depoimento o educando tem consciência de que a mulher na história 

é reduzida a apêndice do homem: “Na história a mulher participa muito pouco e 

sempre é vista como alguém dominada, sempre uma sombra do homem” (KD/3ª EM: 

2009).  

Outro estudante escreveu sobre o lugar da mulher na sociedade e o modo 

como  é  discriminada  e  tratada  de  forma  desigual  em  relação  ao  tratamento 

dispensado ao homem. Diz: “A mulher deveria ser vista na sociedade com um papel 
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fundamental  para  a  humanidade,  mas é  difícil  as pessoas compreenderem isso, 

sendo que o homem é o único que faz as coisas mais importantes, tornando-se uma 

desigualdade injusta” (MVK/3ª EM: 2009). 

O estudante seguinte destaca em suas observações o machismo do homem e 

como a mulher  foi  se submetendo e se apagando diante da realidade,  em uma 

atitude de submissão: “Durante a história a mulher foi vista como um ser frágil e não 

preparada  para  realizar  atividades  que  ‘cabiam  aos  homens’.  Oprimida  pelo 

machismo a figura da mulher mesmo quando presente se apagou aos poucos...” 

(JAB/3ª EM: 2009).

Esta outra fala da pesquisa é destacada a necessidade de igualdade entre os 

sexos: “O que falta é o verdadeiro reconhecimento da competência da mulher e o 

machismo deveria acabar, porque a mulher é tão capaz quanto o homem” (GAC/3ª 

EM: 2009). Na seqüência é dado destaque a cidadania feminina, atributo esse que 

foi esquecido ou negado a ela pela sociedade: “A mulher sempre foi considerada um 

escudo para os homens e sempre teve seus direitos esquecidos pela sociedade. 

Mas agora tudo está mudando e pelo jeito é para melhor” (VZ/3ª EM: 2009). 

Esta outra fala destacadas as restrições ao ser mulher e a sua luta por um 
lugar ao sol: 

A mulher  sempre  esteve  como  suporte  para  os  ‘vitoriosos’  (...). 
Permanecia atrás das cortinas.  Enquanto que os homens corriam 
atrás  da  glória,  as  mulheres  venciam  batalhas  dentro  do  lar.  Na 
atualidade já exercem um papel mais declarado. Mas por conta disso 
trabalham muito mais para terem um pouquinho de reconhecimento 
(RAC/3ª EM: 2009).

De acordo com outra entrevistada a mulher ficou na obscuridade no cenário 

da história, à sombra do ator do sexo masculino. Entretanto este cenário estaria em 

processo de mudança e a mulher conquista o espaço que lhe é de direito: “A história 

nem sequer cita a mulher, só se fala dos homens e de tudo o que eles fazem e 

fizeram.  Aos  poucos  estamos  tendo  ‘liberdade’  de  expressar  o  que  achamos  e 

sentimos, e a cada dia evoluímos cada vez mais no ‘espaço’ do homem” (EFA/3ª 

EM: 2009).

Conforme  participação  na  pesquisa,  o  lugar  da  mulher  na  história  foi  de 

submissão,  mas  sempre  que foi  necessária  a  mulher  demonstrou  sua prontidão 

histórica em ajudar além das dimensões de sua casa, quando foi para a indústria 

bélica enquanto os homens foram guerrear. Diz: “Na história as mulheres sempre 
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ficaram  em  segundo  plano.  Mas  quando  se  precisou  delas  estavam  prontas  a 

auxiliar os homens. Como é o caso da primeira guerra mundial, onde foi fundamental 

a sua ajuda” (LSS/3ª EM: 2009). 

De acordo com o que foi descrito e analisado no conjunto das citações acima, 

há um entendimento de que na realidade feminina prevalecem os papéis de grande 

necessidade para a manutenção da existência da mulher e de toda a humanidade, 

mas se restringem ao âmbito familiar e doméstico e são sempre pensados como 

serviço, de mulher. Os depoimentos apresentam aspectos negativos [sofridos pela 

mulher] quanto às formas de relacionamento no meio em que vivem e atuam.

Em outra pergunta questionou-se sobre  quando surgiu a concepção de que 

existem trabalhos ou atividades que são só de homens ou só de mulheres. Destaca-

se [Gráfico 2] a ideia de que existe uma divisão sexual do trabalho e esta divisão 

vem  do  passado  e  é  fruto  do  desenvolvimento  da  dominação  masculina,  do 

machismo.

Gráfico 2 - Fonte: Dados da pesquisa
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trabalho aconteceu pela dominação masculina e de modo a ser entendida como algo 

natural [ou naturalizado]: “Surgiu no passado desde que o homem se viu no direito 

de exercer sua dominação sobre a mulher” (RM/3ª EM: 2009). Quanto à divisão de 

tarefas  é  visto  como  um  processo  natural:  “Ao  decorrer  do  tempo  homens  e 
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mulheres foram dividindo os deveres de uma forma natural” (ET/3ª EM: 2009).

Por sua vez, outro depoimento da pesquisa afirma que a divisão sexual do 

trabalho  vem do princípio  dos tempos e é  decorrente  do  machismo do homem, 

apesar da reconhecida capacidade da feminina. Diz: “Na minha opinião isso existe 

desde o começo do mundo [como contam os livros],  os  homens saiam caçar  e 

deixavam as mulheres na casa. Mas esta divisão é puro machismo, pois tem coisas 

que as mulheres fazem muito melhor do que os homens” (GR/3ª EM: 2009).

As respostas a esta questão resultam no quadro ainda dominante de que um 

tipo de atividade é próprio de mulher e que outro é adequado para o homem. E que 

em consequência desta cultura não pode um espaço interferir no do outro. Ainda 

prevalece a vontade masculina de estar fora de casa, a liberdade de poder sair e 

poder  afirmar-se  como  mantenedor  da  família.  Ainda  que  este  contexto  esteja 

mudando através das mudanças históricas que se processam.

Em outro questionamento foi perguntado se há igualdade de condição entre o  

trabalho  de  homem  e  de  mulher  [se  o  trabalho  da  mulher  é  devidamente  

reconhecido e remunerado].  E a maioria das respostas da pesquisa afirmam que 

não há igualdade, que o trabalho feminino não é reconhecido e, por conseguinte, a 

mulher é desvalorizada, enquanto que o homem sempre está em alta [Gráfico 3]. 

Gráfico 3 - Fonte: Dados da pesquisa
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está em processo de superação das mazelas que pesam sobre sua vida e sua 

história.

Um dos primeiros depoimentos faz uma análise da desigualdade entre mulher 

e homem, da importância de seu trabalho e inutilidade de algumas ações do homem: 

Não,  pois  as  coisas  que  a  mulher  faz  não  são  reconhecidas.  O 
homem é visto como o incrível,  mas se não fosse a mulher estar 
lavando as roupas, cuidando de suas casas, como iria sobrar tempo 
para eles ficarem inventando coisas, muitas vezes inúteis,  como a 
bomba  atômica.  Se  um  dia  acontecesse  de  as  mulheres  não 
existirem mais, de repente os homens aprenderiam a dar valor a elas 
(GR//3ª EM: 2009).

O  depoimento  que  segue  destaca  a  desvalorização  ou  até  negação  do 

trabalho feminino em casa. Diz: “Não, pois os trabalhos que as mulheres exercem no 

lar não são considerados remunerados. Sendo assim considerados uma obrigação 

da mulher, como ser dona de casa não é reconhecido como trabalho” (KDS/3ª EM: 

2009). 

De acordo com outra fala, há demonstração de sentimento de inferioridade da 

mulher em relação ao trabalho masculino: “Não há igualdade, pois por ser mulher 

pensam que são fracas, frágeis e até mesmo incapazes. E são também bem menos 

reconhecidas  e  remuneradas  no  trabalho,  [...]  nem sempre  é  dado  o  valor  e  o 

respeitado merecidos” (EFA//3ª EM: 2009).

Os depoimentos e o gráfico (3) acima confirmam a condição da mulher no 

tocante ao mundo do trabalho, que além de cerceada pelo segmento dominado pelo 

elemento masculino, as ações que realiza não são reconhecidas e nem valorizadas. 

Um pequeno segmento reconhece a igualdade nesta questão, mas considerando a 

realidade predominante, entende-se que quem assim se expressou está falando a 

partir de seu contexto de vida, que já passou por mudanças. E neste sentido há um 

empenho organizado da mulher e a sinalização de mudanças.

A pesquisa  revela  ainda  que  para  o  grupo  pesquisado,  um  dos  maiores 

problemas enfrentados pelas mulheres é a questão da jornada de trabalho. Se por 

um lado ela 'se liberta' da esfera doméstica', em muitos casos é um engano, pois 

além de trabalhar fora de casa, a mulher tem que continuar sendo responsabilizada 

pelas lides domésticas e cuidados com a família. Foi questionado sobre  qual é e 

como é a Jornada de Trabalho da Mulher? E o retrato da jornada de trabalho da 

mulher  ainda  é  dos  piores  possíveis  [Gráfico  4].  Os  depoimentos  não  passam 
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nenhuma novidade, pois a única coisa que se reconhece é que o trabalho feminino 

ajuda na manutenção das condições da casa, da família através de uma renda que é 

somada ao ganho do homem. Isto quando não é a mulher que arca com todas as 

despesas de sua família, devido ao abandono, a viuvez ou desemprego do parceiro. 

Gráfico 4 - Fonte: Dados da pesquisa

Segundo depoimento,  sobre a mulher  pesam muitas responsabilidades:  “A 

mulher sofre muito. Ela trabalha fora, em casa, tem filhos, muitas vezes tem que se 

virar  sozinha,  o  pai  não ajuda em nada,  ela  tem que ser  mãe e pai  em um só 

momento, os filhos dependem dela para tudo, até certo ponto” (VM/3ª EM: 2009). 

No entanto, apesar de tudo que se espera, se cobra e que de fato ela tem que 

realizar,  a  mulher  é  um ser  de  luta,  poder-se-ia  dizer  que  é  uma  heroína,  nas 

palavras de um estudante: “A mulher é uma batalhadora. Ela trabalha fora. Tem que 

fazer comida, lavar a casa, roupa, cuidar dos filhos e ainda tem que aguentar um 

homem em casa. É foda!” (IFFC/3ª EM: 2009). 

Os  depoimentos,  a  seguir,  mostram  situações  contraditórias  e 

complementares. O primeiro mostra a polivalência feminina em dar conta de muitas 

atividades ao mesmo tempo e paralelamente. Afirma: “Ainda hoje existem muitas 

mulheres cuja preocupação está limitada e direcionada ao lar. Mas a maioria está 

com o dia  a  dia  super  preenchido.  Há aquelas que trabalham o dia  inteiro,  dão 

suporte aos filhos e ao marido, cuidam das atividades do lar e esquecem o lazer” 

(RAC/3ª EM: 2009). 
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O outro  depoimento  mostra  a  libertação  feminina  em processo adiantado: 

“Digamos que não foi fácil esta jornada até a mulher conseguir seus direitos, sua 

liberdade profissional. Hoje pode se dizer que a mulher está mais independente, 

apesar  do  preconceito  e  da  discriminação  de  algumas  pessoas  da  sociedade 

(KJM/3ª EM: 2009).

Os depoimentos acima mostram a predominância de uma jornada de trabalho 

que sobrecarrega a vida da mulher, de forma desgastante, e que contribui para a 

manutenção  financeira  da  família.  E  apesar  de  tudo  o  que  a  mulher  consegue 

realizar,  sua  vida  é  regada  por  práticas  de  violência  explicita[especialmente  no 

âmbito familiar], além da violência simbólica.

A seguir, apresenta-se o gráfico que diz respeito a pergunta que versa acerca 

de  quem teria mais compromisso com a Educação dos/as filhos/as prevalecendo a 

idéia  segundo a qual à mulher caberia esse  compromisso, enquanto que o homem 

tem uma parcela de acompanhamento muito ínfima. Veja-se o gráfico abaixo: 

Gráfico 5 - Fonte: Dados da pesquisa

No  que  se  refere  ao  compromisso  com  a  formação  dos  filhos,  foram 

destacados alguns depoimentos feitos por estudantes de ambos os sexos. 

O primeiro é a fala de um menino que mostra a preocupação e cuidado da 

mulher e mãe, e assim, sucessivamente [entre os demais depoimentos]. Há uma 

concordância  comum  a  todos  os  participantes  da  pesquisa  sobre  o  grau  de 
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compromisso das mães com a educação de seus filhos e filhas. Diz: “A mulher. Não 

que o homem não se preocupe, mas a mulher na maioria das vezes se preocupa 

mais com os filhos. Toda mãe quer ver seu filho bem na vida, garantir seu futuro. Por 

isso ela faz um acompanhamento do seu filho na escola e em seu ambiente de 

educação  em geral  (ET/3ª  EM:  2009).  O que  é  confirmado  por  esta  outra  fala: 

“Geralmente é a mãe, porque é ela que está presente em todos os momentos com 

seu filho, desde o nascimento troca fraldas, põe para dormir e até mesmo quando 

fica adulto, porque é a primeira pessoa a recorrer quando temos algum problema” 

(ES/3ª EM: 2009). 

Já a fala seguinte reforça ainda mais o comprometimento da mulher com o 

cuidado e educação dos filhos, em todos os momentos de suas vidas e sob todos os 

aspectos. Diz:

Os homens em geral só se comprometem com a parte financeira (o 
que representa 10% de tudo o que envolve a educação), deixando 
para  a  mãe  participar:  de  reuniões,  acompanhamento  médico  e 
psicológico, etc. A mãe cobra todo dia, ensina todo dia, apoia todo 
dia. O pai só critica o que está errado, mas não ensina a caminhar, a 
falar, comer (RAC/3ª EM: 2009). 

Este tópico foi concluído com a contradição entre os depoimentos de meninas 

e meninos com maneiras diferentes de entender a realidade. Dizem as meninas: “É 

sempre a mulher, pois tem mais carinho e compreensão. Já os homens nunca 'tem 

tempo' para isso. Jogam essa tamanha responsabilidade para cima das mulheres” 

(EZ/3ª EM: 2009). Já os meninos afirmam: “Ambos tem o mesmo compromisso, mas 

sempre existiu o estereótipo de que a mulher dona de casa tem obrigações para 

com a educação dos filhos” (LST/ RJW/3ª EM: 2009). Outro menino diz: “É sempre a 

mulher, pois tem mais carinho e compreensão. Já os homens nunca 'tem tempo' 

para isso. Jogam essa tamanha responsabilidade para cima das mulheres” (EZ/3ª 

EM: 2009).

Na seqüência  das  perguntas,  levantamos a  seguinte  questão:  Na relação 

entre os sexos existe alguma forma de dominação ou exploração? Seguem algumas 

citações, juntamente com o gráfico número 6. 

Os depoimentos sobre esta questão mostram, predominantemente, a opinião 

de que existe uma 'relação de dominação, escravidão, exploração e agressão'. Uma 

mínima  parte  considera  que  há  uma  relação  de  igualdade.  Enquanto  que  uma 
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parcela significativa das consultas aponta para um processo de conquista de espaço 

por parte da mulher. 

Gráfico 6 - Fonte: Dados da pesquisa

As colocações de estudantes refletem o universo social em que eles estão 

inseridos.  Um rapaz  diz:  “Geralmente  existe  a  dominação  masculina.  Sempre  o 

homem é quem manda e a mulher obedece,  ou quase sempre,  às vezes sendo 

espancada pelo marido” (RM/3ª EM: 2009). 

Na continuidade uma menina avança na leitura do processo de dominação e 

controle masculino. Escreve: “O homem se acha no direito de dominar e explorar a 

mulher, porque a vê como uma serva dele, que tem obrigação de aceitar tudo o que 

é imposto a ela. E muitas vezes a mulher é submissa e acaba aceitando este tipo de 

situação” (GAC/3ª EM: 2009). Por sua vez, outra moça destaca a prática de dizer, 

por exemplo, 'do homem' e afirmar que a sua utilização corresponde ou inclui  a 

mulher também. Afirma: “Nossa linguagem é um exemplo claro onde a mulher está 

escondida sob a visão geral  de se referir  à sociedade” (RAC/3ª EM: 2009). Esta 

última mostra a dominação através da questão da remuneração do trabalho feminino 

e de agressões: “Existe exploração até no modo de pagamento, pois os homens 

sempre ganham mais que as mulheres. O homem pensa que pode dominar a mulher 

ou  até  mesmo  repreendê-la  com  agressões,  dessa  forma  tornando  a  mulher 

submissa aos seus ideais” (EB/3ª EM: 2009).

Dos depoimentos anteriormente trabalhados fica a imagem de uma realidade 

em que  as  relações  entre  os  sexos  ainda  é  muito  desumana.  Há  um pequeno 

segmento  que  mostra  relações  de  igualdade.  E  outra  parte  dos  depoimentos 
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consegue  ver  um segmento  feminino  na  conquista  da  condição  de  igualdade  e 

respeito nas relações.

Para encerrar a pesquisa foi perguntado: É do teu conhecimento atitudes de 

preconceito, discriminação e violência contra as Mulheres em nossos dias? [Gráfico 

7].  Nos  depoimentos  realizados  apareceram  atitudes,  comportamentos,  tipos  de 

relações que, considerados o grau de desenvolvimento que a humanidade alcançou, 

não  deveriam  existir  mais.  Pois  a  história  humana  já  produziu  princípios  e 

ferramentas  de  ciências  como  a  filosofia,  a  psicologia,  a  teologia,  escolas 

humanistas,  legislação de proteção à mulher,  e  organizações que incentivam ou 

induzem a atitudes diferentes em relação à mulher,  assim como no tocante aos 

seres humanos em geral e ao meio. Nas respostas até foi falado sobre instituições 

de defesa da mulher, mas ninguém citou, por exemplo, de forma específica, a Lei 

Maria da Penha, as Delegacias da Mulher e Políticas Públicas. E a propósito, cabe 

lembrar  aqui  o  que  diz  o  II  Plano  Nacional  de  Políticas  sobre  os  direitos  das 

Mulheres, em sua introdução. Ele discorre sobre vários princípios, mas destacamos 

este que afirma: 

A autonomia das mulheres:  deve ser  assegurado às mulheres o poder  de 

decisão sobre  suas vidas  e corpos,  assim como as  condições de  influenciar  os 

acontecimentos em sua comunidade e país, e de romper com o legado histórico, 

com  os  ciclos  e  espaços  de  dependência,  exploração  e  subordinação  que 

constrangem suas vidas no plano pessoal, econômico, político e social (PNPM II, 

2008, p. 8).

Uma participante da pesquisa afirma: “A mulher é discriminada pelo simples 

fato  de  ser  mulher.  É  violentada,  apanha  muitas  vezes  do  próprio  esposo, 

companheiro.  Em fim, a mulher só por ser indefesa os outros se aproveitam, se 

colocando em posição melhor que ela” (GR/3ª EM). 

As  seguintes  educandas  que  participaram da  pesquisa  (ambas  de  classe 

média,  mas  em  contato  direto  com  trabalhadoras  oriundas  do  meio  do  povo) 

mostram  a  anulação  e  silenciamento  femininos,  o  mundo  do  trabalho  e  os 

impedimentos de acesso. Dizem: 
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 Gráfico 7 - Fonte: Dados da pesquisa 
 

“Sim, até hoje existe o preconceito, a discriminação, a violência entre 
as mulheres.  Isto acontece toda dia com a a mulher.  Ela é muito 
discriminada, muitas vezes por falar o que pensa, etc. E a violência é 
grande, porque tem muitos homens que agridem e depois ameaçam 
para que ela não o denuncie. E a mulher tem que conviver com isto 
no seu dia a dia, sem poder fazer nada” (TMM/3ª EM).  

“Sim,  pois  mesmo  no  tempo  que  estamos,  na  modernidade,  há 
muitas mulheres que são discriminadas no trabalho, exploradas, pois 
o homem pode fazer o mesmo trabalho que a mulher e ser bem mais 
reconhecido e gratificado. E muitas por quererem entrar no mundo 
do  trabalho  são  tratadas  com  violência  pelo  próprio  marido  e 
familiares” (EFA/3ª EM).

Até aqui procuramos sistematizar o que colhemos no campo escolar, junto a 

estudantes que encerram um ciclo de formação (o Ensino Médio), constituídos de 

jovens e adultos. Nossa avaliação é de constatação da realidade, de informações, 

como um retrato da sociedade local, com aspectos que muitas vezes não são do 

nosso  conhecimento,  enquanto  formadores,  agentes  de  desenvolvimento  ou 

'cidadãos',  e  sobre  os  quais  somos  levados  a  refletir  e  pensar  maneiras  de 

superação. E neste segundo momento de nosso artigo vamos buscar base teórica 

para aprofundarmos os assuntos acima tratados. Esta segunda parte do artigo é 

uma forma de ver que os depoimentos, as constatações locais, os problemas e o 

processo de mudança de mentalidade,  de organização e de  posturas,  sejam da 

mulher ou do homem, que também são a preocupação e matéria sobre os quais 
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muitos  historiadores/as  e  sociólogos/as  tem  se  debruçado  em  pesquisas  e 

produções científicas.

Para encerar esse item, queremos destacar as colocações entabuladas por 

Freitag  (2009)  em  relatório  enviado  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Ciência  e 

Tecnologia,  que de certo  modo dão coroamento a este  trabalho  e proporcionam 

melhor  entendimento  a  pontos  já  citados  anteriormente,  mas  nem  por  isso 

esgotados ou tratados com tanta precisão. Diz:
“os  direitos  humanos  das  mulheres  não  foram  concedidos,  mas 
conquistados em espaços de lutas simbólicas ou negociações em 
conflito, pela tensão entre o nosso direito a ter direitos e a idéia de 
que  o  direito  deve  ser  igualitário  aos  gêneros. Embora 
biologicamente fundamentado, o gênero é uma categoria relacional 
que aponta papéis e relações socialmente construídas entre homens 
e mulheres. Nas palavras tecidas por Simone de Beauvoir, “não se 
nasce  mulher,  torna-se  mulher”.  Tornar-se  mulher,  mas  tornar-se 
homem  também,  são  processos  de  aprendizado  que  nascem  de 
padrões sociais estabelecidos e reforçados através de preceitos e 
coibições que se modificam segundo a época e o lugar social  de 
onde emanam. Os papeis sociais destinados a homens e mulheres 
refletem  o  arcabouço  normativo  e  de  poder  dos  grupos  ou  dos 
sistemas sociais vigentes em distintas realidades. Sobre o imaginário 
feminino burguês ocidental habita a representação mulher no interior 
do  espaço  geográfico-simbólico  da  casa.  Por  sua  vez,  a 
representação  homem,  relaciona-se  ao  universo  da  rua.  Para  a 
mulher,  a  paixão,  ao  homem a  razão,  a  mulher  a  fragilidade,  ao 
homem, a força, a mulher a maternidade, ao homem, o patriarcado 
ou sua reinvenção”.  

Concordâncias e contrapontos na visão histórica e social

Cabe agora  buscarmos as  bases históricas  e  sociais  sobre  cada um dos 

pontos  acima  tratados.  E  o  primeiro  sobre  o  qual  buscamos  compreensão  é  a 

respeito do  papel  da mulher na história.  O que define que homens ou mulheres 

tenham papéis tão definidos? E podemos apontar uma primeira resposta afirmando 

que esta questão é uma construção histórica, não das mais justas, pois ela gerou 

uma série de problemas na vida das pessoas, na família, na sociedade, no campo 

do trabalho, dentre o outros. 

Nas pesquisas prevaleceram os depoimentos que dão conta de que os papéis 

predominantes da mulher são os de ser  dona de casa e  mãe, seguindo-se outros 

correlatos, como cuidadora, trabalhadora, etc. Para nos ajudar fizemos uso da obra 

de  Joana  Maria  Pedro,  Mulheres  do  Sul.  Nesta  ela  trata  de  diversos  contextos 
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históricos e de diferentes  etnias e condições sociais.  Cita  o Jornal  do Comércio 

[Desterro, 27 de jul. 1891]: “Mulher amante, filha, irmã, esposa, mãe, avó”. 

“Nestas seis palavras existe o que o coração humano encerra de mais doce, 

de mais puro, de mais estático, de mais sagrado, de mais inefável” (PEDRO, 2008, 

p. 281). 

A mesma explica que esta idealização da mulher em papéis familiares é a 

mesma utilizada nos grandes centros europeus ao final do século XVIII e início do 

século XX. E não se trata só da propagação de um tipo ideal de mulher [da elite] 

dentro dos padrões da época, mas de todos os recursos que acompanhavam na 

imprensa escrita, através de palavras doces, que exaltavam a mulher de todos os 

modos, com a intenção de que servisse aos propósitos domésticos e como modelo 

de exemplo para todas as mulheres.

Esta perspectiva perpassa todos os jornais do Sul do Brasil, atentando para 

moldar as mulheres de uma determinada classe social, uma elite recém formada, 

uma  burguesia  nascente,  como  “criadoras  e  educadoras  das  novas  gerações” 

(PEDRO, 2008, p. 282). Joana Maria Pedro explica a origem de tal ideário imposto 

às mulheres através da imprensa escrita, que era dirigida e composta por homens 

de diversos segmentos sociais:

Na redação destes jornais, destacavam-se homens que compunham 
o judiciário, chefiavam a polícia, o exercito, a administração, os que 
decidiam sobre a educação, faziam sermões religiosos, votavam e 
eram eleitos, em fim, aqueles que participavam dos órgãos político-
administrativos.  Eles  eram,  ao  mesmo  tempo,  os  redatores  e  os 
leitores dos principais jornais da cidade; prescreviam as formas de 
ser “distinto” e “civilizado”, que incluíam modelos segundo os quais 
as mulheres deveriam restringir-se aos papéis  familiares (PEDRO, 
2008, p. 282).

Naquele contexto específico se disseminava a imagem de mulher ideal, com a 

preocupação também das elites que detinham o poder ou por ele buscavam, que 

para se manterem no domínio político precisavam passar a imagem de uma família 

perfeita. E a distinção maior da mulher era restringir-se aos papéis de esposa, mãe e 

dona de casa. Diz: “As famílias demonstravam sua 'distinção social',  entre outras 

coisas,  pela  dedicação  de  suas  mulheres  exclusivamente  aos  papéis  familiares” 

(PEDRO, 2008, p. 285).

No exemplo citado pela autora, acerca da colonização em Blumenau, SC, na 
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preservação dos costumes, dos hábitos, da cultura alemã, os homens dependiam da 

mulher com as ‘prendas domésticas’. Porém, “o que se observa é que somente os 

homens são considerados responsáveis pelo desenvolvimento da região. A própria 

representação  da  imagem  das  mulheres  de  origem  alemã  como  ‘trabalhadeira’, 

diferentemente  dos  homens  considerados  ‘trabalhadores’,  contribui  para  a 

invisibilidade da contribuição feminina” (PEDRO, 2008, p. 288). 

Nestas afirmações está implícito não apenas o papel feminino, mas a divisão 

social  do trabalho [conforme abordamos na primeira parte  deste artigo],  ou seja, 

atividades próprias de mulher e outras adequadas ao homem.

 Na sequência a autora fala que, com base em documentação da época, era 

atribuído como função feminina junto a lide doméstica, colocando em dúvida sua 

participação na lavoura, pois no que se refere aos trabalhos de casa, “eles são a 

função própria da mulher em qualquer etapa da vida” (PEDRO, 2008, p. 289). 

Em  Porto  Alegre,  segundo  Joana  Maria  Pedro  e  relatos  da  imprensa  da 

época,  a  intelectualidade positivista proclamava em seu ideário  que a função da 

mulher consistia em aperfeiçoar a natureza humana. Pois no seu trabalho de mulher 

caberia a base da formação de todos os homens. Após citar textos com agrados 

verbais os mais diferentes para enaltecer a figura feminina, Joana diz: 

Embora não tivesse inteligência inferior, ficava confinada ao espaço 
privado,  considerado  lugar  sagrado  e  formador  de  novos  seres 
humanos.  No  ideário  positivista,  a  mulher  ideal  era  uma  ‘filha 
obediente,  esposa  dedicada,  mãe  exemplar  e,  quando  pobre, 
trabalhadora virtuosa’ (PEDRO, 2008, p. 299).

Tudo o que se disseminava sobre a mulher era no sentido de que ela deveria 

viver em função do homem, agradar-lhe, dar-lhe uma prole e jamais confrontar-lhe 

em qualquer situação. Viana afirma: “A coerção da mulher ao trabalho doméstico 

proporciona  a  criação  de  laços  de  dependência  desta  em  relação  ao  homem” 

(VIANA, 2006, p. 33).

Na  terceira  questão  com  a  qual  trabalhamos,  questionamos  sobre  a 

remuneração  do  trabalho  da  mulher.  E  tomamos  o  exemplo  do  contexto  da 

Proclamação da República, com a indústria nascente, no Sul do Brasil. Se por um 

lado  a  elite  igualmente  ascendia  a  um melhor  nível  econômico,  se  desenvolvia 

conforme acima citado, e havia a propagação da imagem da mulher ideal. Porém, 

por  mais  que  esta  servisse  como  elemento  de  pressão  social  contra  todas  as 
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mulheres, isto não se aplicava às mulheres da classe trabalhadora que, juntamente 

com seus filhos, constituíam importante mão de obra naquele contexto industrial. No 

entanto, “as imagens idealizadas que serviam de referência e distinção para a elite 

urbana  foram  utilizadas  como  justificativa,  por  parte  dos  empresários,  para 

pagamento de baixos salários para a tentativa de exclusão e crianças do mercado 

de trabalho (PEDRO, 2008, p. 292).

Havia um incentivo contínuo para desestimular o trabalho feminino na fábrica. 

Vera Lúcia Pinheiro trata da tentativa de manter a mulher na submissão, cobrança 

que se refletia especialmente sobre as mulheres pobres, “as quais eram impedidas, 

por  condições  objetivas  de  sobrevivência,  de  concretizarem  o  ideal  de  mulher, 

elaborado pela classe dominante” (PINHEIRO, 2006,  p.  144).  Cabe ressaltarmos 

que os trabalhadores, tanto quanto aconteceu à época da Revolução Industrial na 

Europa, viam a mulher como concorrente dos seus postos de trabalho, apesar de 

que os industriais o apreciavam, pois era motivo para pagar menores salários. Joana 

afirma: 

Os próprios periódicos operários ora reconheciam a importância do 
trabalho feminino, ora explicitavam o temor da concorrência. Nesses 
jornais eram divulgadas imagens idealizadas, nas quais era definido 
o  lar  como  lugar  das  mulheres,  também  se  aceitava  que  elas 
pudessem  receber  menores  salários  por  possuírem  menos 
‘necessidades’ (PEDRO, 2008, p. 305).

Maria Angelica Peixoto lembra que mesmo com a regularização do trabalho 

operário, após a Revolução Industrial, a situação da mulher não mudou muito. Pois 

segundo ela: “Continua havendo uma remuneração inferior para a mulher, e esta se 

encontra submetida a uma dupla jornada de trabalho [...] Persiste a discriminação da 

mulher no trabalho e em outras esferas da vida social” (2006, p. 105). 

No sexto item de discussão, na fase de pesquisa, tratamos o tema formas de 

dominação  ou  exploração.  Soihet  (2008)  ao  escrever  sobre  Mulheres  Pobres  e 

Violência no Brasil Urbano trata do tema inserindo o conceito de invisibilidade da 

mulher  e  de  seu  trabalho.  O  nosso  destaque  poderia  ser  colocado  em  outros 

contextos  [como  sobre  o  papel  da  mulher],  mas  destacamos  uma  espécie  de 

violência. 

As  imposições  da  nova  ordem  tinham  o  respaldo  da  ciência,  o 
paradigma  do  momento.  A  medicina  social  assegurava  como 
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características  femininas,  por  razões  biológicas:  a  fragilidade,  o 
recato, o predomínio das faculdades afetivas sobre as intelectuais, a 
subordinação da sexualidade à vocação maternal (SOIHET, 2008, p. 
363).

 

Soihet (2008) discorre também como tudo contribuía para manter o padrão de 

comportamento imposto pelo domínio social dos homens das camadas media e alta, 

seja  através  da  igreja,  dos  políticos,  dos  médicos  e  o  judiciário.  E  uma  das 

exigências era a de que a mulher honesta não deveria sair só. O que era confirmada 

“pela proposta burguesa, referendada pelos médicos, sobre a divisão de esferas que 

destinava às mulheres o domínio da órbita privada e aos homens, o da pública” 

(SOIHET, 2008, p. 365). 

Estas  imposições  feitas  às  mulheres  burguesas  deviam  se  estender  às 

mulheres  das camadas populares.  O que  acabava por  afetar-lhes  no  desejo  de 

seguir um padrão de comportamento aceitável por todos, porém lhes era impossível, 

dado que suas condições e necessidades eram outras. 

Seus ganhos estavam na última escala, já que persistia a ideologia 
dominante  de  que  ‘a  mulher  trabalha  apenas  para  seus  botões’, 
desdobramento  das  concepções  relativas  à  inferioridade  feminina, 
incapaz de competir em condições de igualdade com os homens. E 
apesar  de  todas  as  precariedades  de  seu  cotidiano,  assumiam a 
responsabilidade pelos  filhos,  pois  a  ‘maternidade era  assunto  de 
mulher’ (SOIHET, 2008, p. 367). 

O que significa (ainda que seja uma referência de outra época e lugar) que a 

preocupação com a educação da prole [conforme discorremos anteriormente] era 

uma responsabilidade apenas da mulher. E o homem pobre, por seu turno, longe de 

ter condições de ser o  mantenedor da família e que era o que dele se esperava, 

conforme pregava a ideologia burguesa, e sem conseguir exercer a tirania de acordo 

com o padrão vigente, tinha ainda a resistência de sua companheira. Uma vez que 

não conseguia exercer o poder de forma irrestrita, se tornava inseguro e partia para 

a violência. O que era do mesmo modo uma forma de compensar a falta de poder 

econômico, político e autoridade. As mulheres dos segmentos populares procuravam 

seguir os padrões vigentes, trabalhavam muito e não tinham relações formais com 

seus companheiros,  bem como estavam longe dos padrões conforme “os ideais 

dominantes de delicadeza e recato” (SOIHET, 2008, p. 371). 

A mesma autora termina o livro fazendo algumas considerações sobre esta 
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mulher  que  sofria  as  conseqüências  da  “ordem  social  injusta”,  a  pobreza,  a 

discriminação,  as  questões  de  sobrevivência,  a  violência  física  e  simbólica  da 

dominação masculina, e conclui:

Assim,  ao  contrário  de  algumas  afirmações  tradicionais,  vimos 
mulheres que lutaram, amaram, odiaram, xingaram...  Não poucas, 
vendo-se  prejudicadas  em  seus  direitos  e  violentadas  em  suas 
aspirações,  não  hesitaram  em  lançar  mão  dos  recursos  de  que 
dispunham, até mesmo de investidas físicas, para fazer frente a uma 
situação que consideravam danosas à sua honra (SOIHET, 2008, p. 
399). 

Aliás, Claudia Fonseca, em Ser Mulher, Mãe e Pobre, na mesma perspectiva 

da análise de Soihet, afirma: 

A mulher pobre, cercada por uma moralidade oficial, completamente 
desligada de sua realidade, vivia entre a cruz e a espada. O salário 
minguado e regular de seu marido chegaria a suprir as necessidades 
domésticas só por um milagre. Mas a dona de casa,  que tentava 
escapar à miséria por seu próprio trabalho, arriscava sofrer o pejo de 
'mulher pública' (FONSECA, 2008, p. 516). 

Esta leitura nos coloca diante de uma mulher que não é tão completamente 

dominada, explorada, violentada. E se o é, tem capacidade de reação, tem manha 

para enfrentar seus opositores ou aqueles que lhe impunham  uma postura que não 

era justa ou segundo modelos que não correspondiam à sua realidade. Exemplo 

ilustrativo é que, contrariamente ao estereótipo da elite colonial e registrado pelos 

viajantes  europeus,  as  mulheres  do  povo  trabalhavam  também  fora  dos  limites 

domésticos. Segundo Fonseca: “Basta aproximar-se da realidade de outrora para 

constatar que as mulheres pobres sempre trabalharam fora de casa”  (FONSECA, 

2008, p. 517). E se as mães, contrariando o conceito corrente de que trabalhar fora 

era incompatível com o casamento, se tornavam culpadas pelos males da família. 

Retornamos  à  idéia  anteriormente  citada  sobre  os  deveres  de  cuidados  com o 

marido e os afazeres domésticos. Segundo Carla Bassanezi, citando um documento 

dos  anos  50,  no  Brasil,  nos  mostra  o  preconceito  em  relação  a  mulher  que 

trabalhava fora (e ainda lembra, de forma subliminar,  a tão falada 'dupla jornada de 

trabalho'). Diz: “Lugar de mulher é o lar […] a tentativa da mulher moderna de viver 

como um homem durante o dia, e como uma mulher durante a noite, é a causa de 

muitos lares infelizes e destroçados” (BASSANEZI, 2008, p. 624). 
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Bem mais próximo de nosso tempo, ao final do século XX e início do século 

XXI, está em voga o termo 'mercado de trabalho', que é defendido como o meio de 

redenção da mulher. E Edmilson Marques analisa o papel do ensino escolar que 

construiu uma concepção de que o ensino deve preparar os indivíduos para atender 

as demandas do 'mercado de trabalho' ou o prepare para ganhar um bom salário e 

deste modo alcance a felicidade e a liberdade plenas. Diz:  “Homens e mulheres 

fazem parte desta organização e falsificação estabelecida pelo capitalismo, tanto na 

representação quanto na esteira da produção” (MARQUES, 2006, p. 64). 

O mesmo autor, adiante, ao tratar a respeito do que interessa ao capitalismo 

no tocante a quem trabalha (se é homem ou mulher, criança ou jovem, velho, negro 

ou branco). Afirma: “A evidência está na acumulação do capital, que só pode ocorrer 

via extração da força de trabalho, não importa o meio pelo qual isso será realizado, e 

nem quem efetivará essa expropriação do trabalho. Contudo, é a lógica capitalista 

que está realizando ou deliberando a inserção da mulher na sociedade” (MARQUES, 

2006,  p.  81).  Essa  idéia  está  de  acordo  com o  que  afirmam os  estudiosos  de 

diversas áreas, na época da revolução industrial, que tanto mulheres como crianças 

eram contratadas porque foi  uma maneira de pagar menos pelo mesmo trabalho 

realizado pelos homens.

Em um estudo sobre Movimentos de Trabalhadoras e a Sociedade Brasileira, 

Paola  Cappellin  Giulani  demonstra  por  sua  vez,  como  o  movimento  feminista 

influenciou a fala da organização sindical na denúncia e na defesa dos direitos da 

mulher, mesmo que o sindicalismo não tenha incorporado o compartilhamento da 

prática  política  com  as  mulheres  e  nem  dividiram  o  poder  das  entidades 

representativas com elas. Ela cita um documento da Comissão Nacional da Mulher 

da CUT (em 1989):

A imagem de mãe e esposa se superpõe à de companheira (…). A 
eclosão do feminismo nos anos 70 iniciou mudanças profundas nas 
relações de gênero. O feminismo denunciou a desigualdade, revelou-
se contra  as  relações  de gênero  baseadas  na dominação  versus 
submissão e mostrou que ela não é natural, mas construída cultural 
e  historicamente,  revelou  o  duro  cotidiano  vivido  por  milhares  de 
mulheres  e  tocou  fundo  em  temas  que  incomodaram  os  valores 
estabelecidos: a violência sexual, a violência doméstica, o direito à 
opção de ter ou não ter filhos, o direito ao prazer. Mais ágil que o 
sindicalismo,  o  feminismo  desnudou  a  realidade  das  mulheres 
trabalhadoras.  Deu-lhe  visibilidade  e  apontou  a  aliança  entre 
exploração de classe e opressão de sexo (2008, p. 650). 
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A  autora  segue  enumerando  os  desdobramentos  práticos  desta 

exploração/opressão, e que esta luta por superação das desigualdades é comum a 

homens e mulheres. As trabalhadoras propõem, inclusive, que se mantenham as 

especificidades  da luta  feminina  dentro  da  abordagem classista.  E  por  isso  não 

pretendem uma aliança com mulheres que pertençam a outras classes. Falam da 

necessidade de revisão de papéis, questionam as atribuições domésticas e extra 

domésticas [de homens e mulheres], mostrando que “para renovar o conceito de 

feminilidade, é indispensável renovar também outro conceito, o de masculinidade 

(GIULANI, 2008, p. 651). Ou seja, trata-se do conceito de educação e re-educação 

de  homens  e  mulheres  e  da  construção  da  igualdade  dos  sexos  sob  todos  os 

aspectos.

Do que está dito no parágrafo anterior depreende-se que a luta das mulheres 

não é apenas para superar o machismo, a submissão, a opressão, o confinamento 

doméstico, a desigualdade de direitos entre os sexos. Mas é uma luta igualmente de 

classe,  visando  superar  as  mazelas  do  capitalismo.  Como diz  Viana  sobre  uma 

determinada posição maniqueísta [que restringe a questão apenas a luta de ‘mulher 

x homem], pois 

“ela evita a questão fundamental,  que é a totalidade das relações 
sociais e suas fontes, e desloca para uma mera oposição entre o 
bem  e  o  mal,  entre  mulheres  e  homens.  [...]  Obviamente  as 
modernas  ideologias  conservadoras,  especialmente  o  pós-
estruturalismo,  reforçam  esta  visão  dicotômica  e  isolada  entre 
mulheres e homens (VIANA, 2006, p. 4).

Manter a luta pela superação das relações conflitantes ou opressoras entre 

homem e mulher, mas a partir da visão de totalidade concreta, lutar contra o trabalho 

alienado das mulheres [e dos homens também], contra a dupla jornada de trabalho, 

contra a baixa remuneração. Destaca Viana (2008, p. 5): “A emancipação feminina 

passa pela transformação social”.

Apesar da exigüidade do espaço [e  tempo]  para aprofundar esta questão, 

gostaríamos  de  ir  um  pouco  mais  além,  destacando  a  dimensão  real  e  a 

profundidade da questão da mulher  [e  em certa  medida do homem].  Assim, por 

exemplo, temos que avaliar sobre a mulher que consegue se libertar das 'obrigações 

domésticas' [se é que não volta à questão da dupla jornada], mas que ao ascender 

aos espaços do chamado “mercado de trabalho” [maneira grosseira de dizer que o 
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trabalho é uma simples 'mercadoria'] se torna presa da mercantilização e vira objeto 

de consumo e consumidora. Situação da qual o homem também não está livre... 

Nossa  ênfase  é  sobre  a  mulher  da  classe  trabalhadora.  Pois  as  mulheres  das 

classes privilegiadas, que tem conquistado mais espaços nas esferas políticas, nas 

empresas,  nos  espaços  públicos,  e  não  representam nenhum benefício  “para  o 

conjunto das mulheres e para o fim de sua opressão” (VIANA, 2006, p. 9).

E para dar sentido, de certa forma, à nossa opção pela questão da mulher na 

história  e  em  nossa  realidade,  para  justificar  a  nossa  solidariedade  e 

companheirismo em relação às causas femininas, para entender sobre a opressão 

da  mulher,  citamos  ainda  Viana:  “Esta  opressão  é  mais  visível  pelas  próprias 

mulheres, mas isto não impede que alguns homens possam ter uma visão desta 

opressão” (2006, p. 16). Destacamos um ponto levantado por este mesmo autor, 

quando diz que a opressão do homem é menos do que a opressão que sofre a 

mulher,  e  que  os  homens  desfrutam de  vantagens  da  opressão  da  mulher  (em 

menor  ou  maior  grau,  dependendo  da  classe  social  a  que  pertençam).  E  mais 

adiante retoma sobre a participação masculina na luta feminina: 

Dependendo do processo histórico de vida destes indivíduos do sexo 
masculino, da situação de classe, da sua mentalidade, etc., alguns 
destes indivíduos podem contribuir com a compreensão da opressão 
feminina e com o processo de libertação da mulher (VIANA, 2006, p. 
25).

Viana lembra que as “a regularização das relações é uma necessidade para a 

classe dominante” (2006, p. 28). Alguns dos instrumentos para isto consistem no 

casamento e na monogamia. O direito, o costume, a moral, dentre outros, são os 

meios de reprimir comportamentos 'divergentes'.  O que é reforçado por Veralucia 

Pinheiro:  “Diante  deste contexto  [...]  as  mulheres que resistiam ao casamento  e 

ousavam  exercer  sua  sexualidade  de  forma  independente  eram  profundamente 

discriminadas” (2006, p. 147).

O mesmo autor levanta outras questões em seu artigo O trabalho Feminino 

sob o Capitalismo. Diz que o trabalho familiar feminino não é uma forma capitalista 

de  trabalho,  porém  tem  um  papel  de  reprodução  do  capitalismo,  “que  é  o  de 

proporcionar  a  reposição da força de trabalho”  (VIANA, 2006,  p.  117).  Conceito, 

aliás,  que  Viana  recorre  reiteradas  vezes  no  artigo  citado  acima.  E  como  este 

trabalho feminino não é remunerado,  não produz mais valor,  nem mercadoria,  é 
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entendido  como  uma  forma  de  cooperação.  E  se  existe  exploração  da  mulher 

proletária, ela recai sobre a família como um todo, através da reposição da força de 

trabalho. 

              . 

Considerações finais

Antes de encerrar  queremos lembrar as colocações de Veralucia  Pinheiro. 

Para a autora, 
a construção de modelo de mulher representada pelo modelo de mãe 
e  esposa  devotada  implicou  em  sua  desvalorização  profissional, 
política e intelectual. Uma desvalorização significativa porque partia 
do  pressuposto  de  que  a  mulher,  em si,  não  representava  nada, 
devendo, portanto, esquecer de si mesma e realizar-se por meio dos 
êxitos dos filhos e do marido (PINHEIRO, 2006, p. 151). 

Este  modelo de mulher determinou por muito tempo o comportamento das 

mulheres, seja a submissão, o silêncio, a própria anulação. Com ele, a manutenção 

das  várias  formas  de  opressão,  violência,  discriminação,  desigualdade.  E  no 

patamar histórico em que se chegou, o caminho do despertar e desenvolvimento das 

consciências está aberto. Pois o que a História e a Sociologia mostraram sobre a 

questão e a condição da mulher fora confirmada pela pesquisa [sistematizada na 

primeira parte deste trabalho], sobre sua permanência no século XXI. De modo que 

entendemos que a tarefa de educadores, militantes, lideranças está por fazer. Pois 

se de um lado muita coisa melhorou em relação à vida das mulheres, muita coisa 

ainda permanece por ser transformada, seja nas relações entre os sexos, seja nas 

relações sociais. E mesmo as mudanças que já houve nas relações entre homens e 

mulheres  não  são  homogêneas,  isto  é,  não  atingem  de  forma  igual  toda  a 

sociedade.

Em um mesmo lugar encontramos mentalidades, comportamentos e atitudes 

discrepantes. Mesmo entre sujeitos que têm formação, que militam em organizações 

e  movimentos  sociais  e  que  são  detentores  de  um  discurso  de  igualdade  de 

condições,  de  direitos  iguais,  de  respeito  e  valorização  do  outro  sexo,  existem 

situações  paradoxais.  Nossa  trilha  neste  campo  de  estudo  científico  é  uma 

provocação e uma tarefa auto imposta, como possibilidade de avanço e superação 

das contradições. 

Contudo, nas falas colhidas entre os educandos essas concepções ainda se 
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fazem presentes. Romper com a mentalidade que associa a condição feminina à 

maternidade e a educação dos filhos ainda é um processo longo. Nessa ruptura, o 

papel do profissional da educação é fundamental e dele não podemos nos eximir. 

E para encerrar este trabalho, destacamos que a intenção que o moveu até 

aqui não se prende a aspectos de certo e errado, se é politicamente correto ou não, 

pode ou não pode, etc. O que está em questão, na base de toda a discussão, é a 

pessoa da mulher em sua individualidade, em sua coletividade e em suas relações, 

o sentido humano do seu projeto de vida, de sua realização, de sua felicidade e o 

seu estado de contentamento em viver.
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