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Introdução 

 

   A trajetória da mulher no Brasil vem sendo construída pela demarcação 

sexual do espaço público e privado. Em Eric Hobsbawm (1995), a ascensão de qualquer 

mulher a postos de liderança política antes da Segunda Guerra Mundial é impensável. Na 

segunda metade do século XX por meio do movimento feminista se tem a percepção da 

feminização do poder como processo histórico da conquista feminina no acesso às estruturas 

sociais, econômicas, políticas e culturais. Nos anos de 1990, se reconhece os limites da 

“política de idéias” pela busca de “política de presença”. (PHILIPS,1995) e na política do 

desvelo(care politics) se  percebe as mulheres na política a partir da extensão da esfera 

privada para a pública.  

           Na contemporaneidade, apesar da mulher ocupar cada vez mais os espaços 

públicos, na qualidade de “trabalhadora extradomiciliar como co-provedora ou provedora do 

grupo familiar”, os papéis construídos e demarcados socialmente de homem e de mulher- 

(mãe-cuidadora e homem-provedor) ainda remetem à presença feminina na ocupação de 

espaços nas áreas da assistência social, saúde, educação ou meio ambiente.  

         Apesar das mulheres brasileiras serem mais da metade da população e do 

eleitorado, com maior nível de escolaridade e representando quase a metade da população 

economicamente ativa, apresentam uma subrepresentação política. A singularidade de 

mulheres candidatas à presidência no Brasil no contexto de 2010, instigou ao monitoramento 

das eleições presidenciais com o fim de incentivar a produção de dados sobre a temática 

gênero e política. O referido estudo é parte integrante do Projeto Cultura Política, Gênero e 

Eleições Presidenciais de 2010 desenvolvido por docentes e discentes da Universidade 

Estadual de Maringá (UEM) / Cnpq .  

 Especificamente, nesse estudo se faz um recorte de elementos sobre as 

linhas de argumentação quando o assunto é família e participação política no sistema de 

relações construído. Se considera a configuração histórica da família brasileira em bases 
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patriarcais e suas especificidades na formação da sociedade contemporânea. O objetivo geral 

é investigar os valores, as concepções expressas, confirmadas, contestadas, ampliadas ou 

alteradas no que se refere à temática. 

  A técnica utilizada foi a de grupo focal, aplicada com oito mulheres 

“formadoras de opinião” no município de Maringá / Pr que atuam em diferentes espaços; 

politizadas e com ocupações e/ou inserções em potencial de alto impacto. No grupo focal 

participaram uma fazendeira; uma professora municipal; uma jornalista; uma psicóloga; uma 

cabeleireira; uma presidenta de organização não governamental e professora da rede estadual 

(aposentada); uma médica e uma diretora de unidade básica de saúde. Todas têm visibilidade 

na cotidianidade. 

 Foram três encontros com uma hora e meia cada. As atribuições das 

professoras e acadêmicas foram como facilitadora/mediadora ;  relatora e observadora. Um 

operador de gravação fez toda a gravação dos encontros do grupo focal. A dinâmica do grupo 

foi desenvolvida em três momentos. O primeiro encontro do grupo das mulheres ocorreu após 

uma semana no início do programa eleitoral de rádio e televisão em primeiro turno. O 

segundo encontro se deu logo após a homologação dos resultados do primeiro turno e o 

terceiro encontro, após o resultado final das eleições. Após o encerramento dos três encontros, 

com o material coletado se fez a transcrição das “fala”.  

  O recorte desse estudo tem por bases teóricas autores/as como 

Safiotti(2004); Pateman(1993); Scott(1995); Ianni(2004); Mariano(2010);  Kergoát(2009); 

Miguel(2009, 2001); Pinto, Moritz(2009) e Acosta, Vitale(2007) entre outros/as. Os/as 

mesmos/as permeiam o debate das bases do patriarcado na família e/ou a participação política 

na relação entre o público e o privado. 

 

 

A mulher e as bases do Patriarcado 

 

 O pensamento social brasileiro sob as mais diversas abordagens tem 

analisado a organização familiar patriarcal como ponte chave no entendimento de nossa 

sociedade. Esse modelo é importado pela colonização e adaptado às condições sociais do 

Brasil. Apesar da desintegração do patriarcado rural no Brasil, o poder e autoridade 
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masculinos vem se  mantendo em diferentes formas de organização política(coronelismo, 

clientelismo e protecionismo).  

 Tanto Pateman(1993) como Safiotti( 2004), usam o conceito de patriarcado 

como fundamental para compreender as especificidades que caracterizam a dominação 

masculina em todos os campos da vida social. Especificamente, a análise de Pateman(1993) 

em um viés político propõe  a desconstrução da “imagem patriarcal” do patriarcado. 

  Em “O Contrato Sexual”, Pateman(1993)  argumenta que existe um 

contrato sexual no qual são definidos os papéis de mulheres e de  homens na sociedade  

precedendo o contrato social. Nele, a mulher não é reconhecida como contratante e, sim, 

como objeto do contrato. A mulher  é totalmente propriedade do homem. Por não ser 

contratante do contrato social e nem proprietária do contrato sexual, a mesma fica vetada ao 

público(o político). Somente o privado lhe é garantido. A autora denuncia o preconceito e a 

diferenciação presentes no contrato social e que vem legitimando a exclusão das mulheres da 

vida pública. Não se tem o espaço igualitário entre homens e mulheres,mas, o patriarcado 

moderno  é fraternal, contratual e estrutura a sociedade vil capitalista. 

 O caráter ambíguo da incorporação das mulheres na sociedade segundo 

Pateman(1993) se dá porque  elas são inseridas numa esfera que é parte da vida civil, mas que 

é negada pelos teóricos contratualistas como civil. O contrato original instaura a sociedade 

civil e, portanto, a esfera privada constitui parte dela e não pode ser deixada de lado ou 

considerada de maneira dicotômica. Assim, o patriarcado não é puramente familiar ou está 

localizado na esfera privada. O contrato original cria a sociedade civil patriarcal em sua 

totalidade. 

 Essa forma de organização social persiste na contemporaneidade. 

Safiotti(2004) toma como referência a teoria do contrato de Pateman e afirma que há a 

preservação da fragmentação das esferas pública e privada, com o agente social marido se 

constituindo antes que a figura do pai. E uma das cláusulas do contrato 

conjugal(especialmente o legal) se embasa no controle sexual e reprodutor das mulheres. 

Outro ponto que Safiotti coloca é que a maioria das relações conjugais se caracteriza por uma 

apropriação desigual dos bens econômicos, culturais e eróticos, com os atores se relacionando 
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antagonicamente. E o não uso do conceito de patriarcado implica o ocultamento desse 

processo de exploração, de dominação e naturalização do mesmo. 

 Scott(1995) rejeita o conceito de patriarcado e percebe o conceito de gênero 

de forma ampla em uma categoria explicativa e analítica(instrumento metodológico)  do 

social e cultural. Ela nega a explicação biologizante ou na natureza e reflete sobre a questão 

de poder. A autora percebe o gênero como elemento constitutivo da estruturação das relações 

sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e como uma forma primária de dar 

significado às relações de poder em diferentes períodos históricos na sociedade. E que se 

torna um campo organizador e de distribuição diferencial de valores, normas, símbolos e 

representações que, de forma hierárquica, foi construindo as dimensões do masculino e do 

feminino. 

Portanto, a categoria gênero postula que as relações entre os sexos são aspectos 

primários da organização social, que a construção das identidades masculina e 

feminina são determinadas culturalmente e que as diferenças entre os sexos 

constituem as relações sociais e são por elas constituídas, uma vez que, 

transversalmente, colocam em mútua relação, em todos os âmbitos sociais, a 

diferença entre os sexos.” (SCOTT, 1995)  

 

 Ianni(2004) percebe o patriarcalismo como  símbolo e emblema de um 

estilo de mando e desmando, onde se confundem o público e o privado, o burocrático- legal e 

o tradicional, o carisma secularizado e a prepotência.  

 

A família e algumas de suas configurações 

 

 A família para Pateman(1993) é a base civilizatória onde a emergência da 

forma de autoridade patriarcal se imbrica.  Mariano(2010) percebe a família como sendo um 

campo de disputa econômica, política, moral e religiosa.  Nessa perspectiva, a autora retoma 

Moraes(2003) que faz a assertiva de que apesar das mudanças pelas quais tem passado, a 

família continua sendo  o locus da reprodução e de desempenho dos papéis conjugais e 

parentais e a principal correia de transmissão dos sistemas culturais.  
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 Em Saraceno (1997), a família constitui o material privilegiado com o qual 

se constroem os arquétipos sociais e os mitos que nem sempre são positivos. Ao lado das 

imagens da família-refúgio, da família como lugar de intimidade e de afetividade, espaço de 

autenticidade, arquétipo de solidariedade e de privacidade, juntam-se as imagens “da família 

como lugar de inautenticidade, de opressão, de obrigação, de egoísmo exclusivo. 

 Mariano; Carloto (2010) se remetem a Lavinas (1997) para afirmar que a  

dissociação entre as esferas da produção e da reprodução como pares dicotômicos sobrepostos 

à oposição entre público e privado é um traço fundamental do pensamento liberal. De um 

lado, tem-se a família como paradigma do privado, espaço da vida doméstica, das relações 

interpessoais, lugar do feminino e da subjetividade. De outro lado, tem-se o domínio do 

público, dos interesses impessoais, portanto civis e universais, lugar da política e dos 

negócios, arena exclusiva dos homens. Enquanto a esfera privada implica uma relação de 

dependência, a esfera pública é marcada por pressupostos igualitários que caracterizam a 

relação de cidadãos independentes entre si.  

 No que se refere à divisão sexual do trabalho como a forma de divisão do 

trabalho social decorrente das relações sociais de sexo, Kergoát (2009) explicita que há  

variação  segundo o tempo e o espaço. A característica principal é o homem na esfera 

produtiva e em funções de forte valor social agregado (políticas, religiosas, militares, etc.). E 

a mulher fica na esfera reprodutiva. Há uma ênfase na articulação entre a esfera da produção 

econômica (trabalho remunerado) e a esfera da reprodução (família). 

 

 

 

A participação política da mulher 

 

 

 Considerando que, historicamente, a política se constitui como um território 

masculino, a ausência das mulheres foi vista por longo tempo como um fenômeno natural das 

características intrínsecas e pela predileção ao espaço doméstico, o desinteresse pelos 

negócios públicos ou a racionalidade inferior. A partir do século XX se tem uma outra 

perspectiva das mulheres com a extensão dos direitos políticos, votar e ser votado. (MIGUEL, 

2009) 



Anais II Simpósio Gênero e Políticas Públicas ISSN2177-8248 
Universidade Estadual de Londrina, 18 e 19 de agosto de 2011. 

GT3- Gênero e Família –  Coordenadora Cássia Maria Carloto. 

 

 

 

 Nos anos de 1990, se reconhece os limites da “política de idéias” pela busca 

de “política de presença”. (PHILIPS,1995). No entanto, a presença não garante a idéia. Se tem 

também a política do desvelo(care politics), com  as mulheres na política a partir da extensão 

da esfera privada para a pública. O contexto é da mulher mãe e cuidadora ocupando espaços 

nas áreas da assistência social, saúde, educação ou meio ambiente.  

 Miguel(2009) se fundamenta na antropóloga Nancy Chodorow e na 

psicóloga Carol Gilligan para afirmar a singularidade feminina e  a sua relação com a ação 

política. Para Gilligan, o desenvolvimento do senso moral é diferenciado segundo os sexos. A 

concepção feminina de identidade pessoal é definida em um contexto de relacionamentos e é 

julgada por padrões de responsabilidade e de cuidado (care). Trata-se de algo vinculado à 

divisão sexual do trabalho. As mães cuidam dos filhos e os pais não. As meninas se espelham 

em um modelo feminino presente e os meninos possuem um modelo masculino ausente. 

Nessa perspectiva, nos conflitos entre as regras sociais e os princípios éticos, as mulheres 

raciocinam sobre questões morais além da justiça, dos direitos e dos deveres. A singularidade 

dessa moral feminina está na predominância das relações interpessoais porque a mulher 

interpreta e constrói a realidade social de uma forma que não é igual à masculina (Gilligan, 

1982).  Isso decorre não da biologia, mas da cultura; sua fonte não é alguma predisposição 

natural, mas sim o contraste entre a relação mãe-filha, que é concreta, e a relação pai-filho, 

que é abstrata. 

Portanto, a relação das mulheres com a cidadania e com o Estado passa pela 

associação delas com a maternidade. Enquanto os homens adentram o espaço 

público com o status de individuo, cidadão e trabalhador- qualidades da esfera 

pública-, as mulheres frequentemente se incluem a partir de questões do mundo 

doméstico, questões essas associadas às tarefas de reprodução, o que afirma o seu 

estatuto político em razão das funções maternas e de cuidado. É a mulher, mãe e 

cuidadora a figura mais recorrente no espaço público, com destaque para o debate 

sobre a „questão social‟. São essas também as representações simbólicas acerca da 

mulher no âmbito dos serviços de assistência social.(MARIANO, 2010, p. 42) 

  

 Os defensores da diferença moral entre homens e mulheres destacam que a 

presença feminina possibilitaria a superação da “política de interesses”, característica do 

mundo dos homens. O problema é que algumas teóricas feministas “biologizaram” o processo 

de socialização diferenciada ao transpor esse pensamento para a política.  Miguel fala de “um 

aporte diferenciado, uma visão mais suave que abrandaria o perfil agressivo que caracteriza a 

política masculina” (Miguel, 2001). 
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 Segundo Carloto; Mariano(2010), os efeitos perversos da separação rigorosa 

entre público e privado nas várias dicotomias como o masculino e  feminino, político e 

doméstico,  produção e  reprodução,  cultura e natureza, independência e  dependência 

reforçam mutuamente e  estabelecem uma hierarquia entre os polos opostos que resulta na 

associação da mulher como o polo inferior da relação. Na tradição dicotômica e binária, a 

mulher está para o mundo privado e doméstico assim como o homem está para o mundo 

público e político. 

 No entanto, a importância da presença da mulher no mundo da política 

segundo Pinto; Moritz (2009) tem duas razões. A primeira razão é que a presença da mulher 

demonstra uma mudança de cultura na sociedade que vota na mulher. Antes, uma sociedade 

que não admite mulher na vida pública e, agora, uma sociedade que vota em mulher para 

cargos públicos. A segunda razão se relaciona ao fato de que a presença, mesmo que esteja 

muito distante das lutas feministas é um espaço aberto para essas lutas. 

 

 

Percepções de mulheres sobre a participação política e a família no contexto do público e 

do privado 

 

 

 A leitura preliminar dos dados está embasada na pesquisa com o grupo focal 

de mulheres anteriormente apresentado. Nos três encontros, o recorte das retóricas das 

mulheres permeia a perspectiva de participação política e/ou ampliação de atuação na esfera 

pública a partir do discurso da família. Os argumentos delineados foram no entendimento de 

que: 

 

1) São opções que a mulher faz. 

“Nós que queremos crescer. A gente tem que fazer uma escolha. Aonde eu coloquei a 

escolha? Ou é a sociedade ou é a família.” 

 

2) É possível a conciliação. 

- “Não, eu acho que você pode os dois. Pode ter o equilíbrio.” 
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- “Mas, a nossa família é o mundo. Nossa sociedade é mais ampla. Nós temos que nos 

preocupar com o nosso vizinho, com o nosso bairro, com a nossa sociedade, com o 

encaminhar das coisas. Nós não podemos ficar ali. A minha família vai bem e o resto?” 

 

3) Mulher que fica só em casa não é valorizada. 

-“ Pra uma realização seria ideal trabalhar fora e ter um tempo pra “tá” em casa também. Eu 

penso porque pelo menos  eu gosto de casa, das minhas filhas,  daquele tempo de fazer 

alguma coisa e não fazer nada também. Mas, só ficar em casa também não vai adiantar porque 

tem aquela questão de produzir alguma coisa na sociedade, de “tá” envolvida. E eu também  

penso um outro lado porque a questão de ficar em casa não é valorizado. Ainda tem aquele 

negócio do lar?  

 

4) Atribuir responsabilidades domésticas e familiares às mulheres constitui uma das principais 

convergências. Os limites da inclusão no mundo da política pelas mulheres estão ligados às 

responsabilidades nas atividades da vida privada como os afazeres domésticos e 

administração do lar(cuidado como os filhos, com a casa e outras funções correlatas). “Ao 

cumpri-las, as mulheres ocupam, mais que os homens, uma grande parte de seu tempo 

diário.(Souza, 2007 in Araújo, 2010, p.71) 

 

5) A liderança da mulher ainda é tímida pelos limites de tempo, da falta de coragem e pelo 

nossa subalternidade. 

-“E tem outra coisa também no meu ponto de vista de hoje, familiar, porque pra você 

comandar uma boa empresa, o Estado, o município, pra você comandar, você vai ter que 

comandar a sua família. E, hoje, em dia, como que você vai comandar sua família se você não 

tendo tempo pra isso.” 

-“Eu acho que nós estamos engatinhando nessa questão de mandar, de comando porque 

sempre fomos comandadas, não é, pelo pai, pelo marido, pela sociedade. As restrições sobre a 

mulher sempre foram severas. Você não pode isso, você tem que vestir isso, não é, não pode 

andar com essa. A gente sempre foi, né. Há pouco tempo deixou, a mulher teve a liberdade de 

escolher com quem se casar, né. Então, nós não tivemos muita oportunidade para decidir. 

Sempre decidiram por nós. E, de uma certa forma, nós ainda permitimos que decidam por nós. 

Nós ainda não tivemos coragem suficiente pra assumir certas posições de comando.” 
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As mudanças são particularmente difíceis, uma vez que as experiências vividas e 

simbolizadas na família têm como referência, a respeito desta, definições 

cristalizadas de família que são socialmente instituídas pelos dispositivos jurídicos, 

médicos, psicológicos, religiosos e pedagógicos, enfim, pelos dispositivos 

disciplinares existentes em nossa sociedade, os quais têm nos meios de 

comunicação um veículo fundamental, além de suas instituições 

específicas.(SARTI  In ACOSTA; VITALE, 2007, p.23) 

 

 

6) A ordem simbólica doa papéis sexuais é reforçada. 

- “Eu nunca vou querer ser igual a um homem,”tá”. Eu quero ter. Eu tenho cargo de comando 

num universo extremamente masculino. Mas, eu acho que a característica da mulher, ela não 

pode. É assim. Homem é homem e mulher é mulher.  E aí são particularidades,né, que o 

homem tem, de objetividade, de enxergar focado e nós enquanto mulheres de olharmos as 

coisas de uma forma extremamente aberta, tá. E a condição de mãe.” 

- “Se ela “tá”, se  ela foi criada e educada de tal forma que diz assim, oh, você mulher tem que 

cuidar de filho; mulher tem que cuidar de filho; mulher tem que cuidar do marido. Casou não 

pode separar.” 

 

7) Transferência de papéis femininos para outras mulheres, de fora ou de dentro da unidade 

doméstica. 

- “Não vi na lista de auxiliares ou atendentes de creche um homem. Por que? Porque tá 

embutido em nós o papel de ser mãe, de ser dona de casa, de ser mulher, dona do lar,né. E nós 

também acabamos reproduzindo isso. Parece que não. A gente tem um discurso diferenciado. 

Mas, se a gente botasse lá. Precisa-se de alguém pra cuidar da minha casa. Primeiro que a 

gente  nem coloca isso, né. A gente coloca precisa-se de doméstica, né. E se aparecesse um 

homem, nós permitiríamos isso?” 

 

 

Quando ouvimos as primeiras falas, não aprendemos apenas a nos comunicar; 

captamos, acima de tudo, uma ordem simbólica, ou seja, uma ordenação do mundo 

pelo significado do que lhe é atribuído segundo as regras da sociedade em que 

vivemos. O componente simbólico, apreendido na linguagem, não é apenas parte 

integrante da vida humana, é seu elemento constitutivo.(SARTI  In ACOSTA; 

VITALE, 2007, p.27) 
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 No que se refere à família e sua importância na esfera pública, ainda se tem 

desconfianças. Mas, a família, em sua condição de esfera de vida íntima, lugar de encontro 

humano, de construção de história de vida, de reposição de valores e exercício de poder moral 

sobre o imediato, é interface necessária na esfera pública.” (Carvalho In Acosta; Vitale, 2007, 

P. 274) 

 

 

Considerações finais 

 

 

 A visão patriarcal da diferença sexual ainda perpetua a dicotomia entre as 

esferas pública e privada. A participação da mulher na esfera pública, principalmente no 

mundo da política ainda é incipiente e gradual. E apresenta o dilema dessa inserção pelos 

limites que o cuidado com a família implica, seja pelo tempo, seja pela qualidade 

disponibilizada desse cuidado e também pela divisão sexual de trabalho. 

 Como os limites da inclusão no mundo da política pelas mulheres estão 

ligados às responsabilidades nas atividades da vida privada, seja pelos afazeres domésticos e 

administração do lar no cuidado com filhos/as, com a casa e outras funções correlatas, pode-

se considerar que as mulheres ocupam, mais que os homens, uma grande parte de seu tempo 

diário a esses afazeres. E para que as mulheres tenham maior tempo para a participação 

política, se faz necessário a construção de novas relações sociais entre homens e mulheres na 

esfera privada. 

  O papel da mulher cuidadora na esfera privada continua se transferindo à 

esfera pública. Há a questão econômica e as características sexuais e atribuições de papéis 

entre homem e mulher.  
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