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“ Toda rosa é rosa porque assim ela é chamada 

Toda bossa é nova e você não liga se é usada 

Todo o carnaval tem seu fim” 

Marcelo Camelo 

 

Resumo: Este trabalho visa o debate sobre a construção da realidade social de gênero, E 

como se processam as construções dos papéis sociais de feminilidade e masculinidade, 

objetivando discutir a herança tradicional do patriarcado e sua função na sociedade de 

classes. 

Palavras-chave: Gênero, Patriarcado, Classe Social.  

Abstract: This work aims at discussing how social reality is constructed as gender are 

processed constructions of the social roles of femininity and masculinity, to challenge the 

traditional patriarchal heritage and its role in class society. 

Key-words: gender, patriarchate, social class.  

1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa volta-se a desvelar a construção da realidade social e busca 

compreender como se processa a categoria social de gênero, para tanto, buscou-se 

fundamentação na antropologia social, na relação natureza e cultura, visando desconstruir 

aspectos instintivos como principal fator de determinação na construção das relações 

sociais entre os sexos. Enfatiza-se os dois tipos mais corriqueiros de papéis socias 

condicionado aos sexos, a feminilidade e a masculinidade, os quais são justificados em 

virtude de supostas razões naturais. 
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Feito estas considerações, propõe-se analisar a dominação patriarcal de sexo/gênero, 

buscando desnudar os fetiches imputados à categoria de sexo, de forma a possibilitar, a 

visualização do porque do patriarcado não ter se rompido na sociedade de classes, partindo 

do pressuposto que as razões pautadas em valores naturais são passíveis de anulação ao 

longo dos anos, a menos que continuem a cumprir um  papel funcional na sociedade na qual 

aquela se faz presente. 

 

2. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DE GÊNERO 

 

A realidade social se apresenta ordenada em padrões coesos que em nada parece ter 

relação com nossas ações, pois estes padrões estam postos antes de nossa entrada na 

sociedade. O poder imposto, é fruto de homens e mulheres, com ações revestidas de 

significados socialmente compartilhados, que categorizam a forma de ser e de estar no 

mundo.  

Os papéis sociais impostos, contribuem a não questionar acerca desta realidade que se 

apresenta “pronta”, “acabada”. A mais importante construção da realidade é a vida cotidiana, 

pois dela são apreendidos os maiores significados, aqueles que marcam de forma intensa e 

profunda a construção de nossa imagem, do EU. Este Eu que é uma auto-produção na 

mesma medida, é uma façanha social, pois, enquanto sujeito que partilha se socialmente 

padrões e valores, torna-se indispensável,  refletir à figura do Outro, pois é a partir do Outro 

que construi-se a figura do Eu. Essa relação é fundamental para a sobrevivência física e 

emocional, acerca disso Berger & Luckmann (2009,p.73) apontam que:  “O homo sapiens é 

sempre , e na mesma medida homo socius”. 

 A produção daquilo que se é, faz-se “em torno do “aqui” de meu corpo e do “agora” do meu 

presente... Este “aqui” e “agora” é o foco de minha atenção /.../” (Berger & Luckmann. 

2009,p.38),  é deste presente que retiro significação e, na corpo esta significação 

transforma-se em conduta. Ainda segundo os autores Berger & Luckmann (2009,p.68), 

“Todos os animais não humanos, enquanto espécies e enquanto indivíduos, vivem em 

mundos fechados, cujas estruturas são determinadas pelo equipamento biológico das 

diversas espécies animais”.  O ser humano vive em sistemas abertos, mundos abertos, que 

o produzem e, que são produzidos; por ele, as maneiras de tornar-se homem, são tão 

amplas quanto às formas culturais que o envolvem. Apesar de compartilhar da raça 

humana, somos diferentes, pois, possuímos influência sociocultural das mais diversas, que 

nos permitem apresentar padrões de conduta dos mais váriados, enquanto um animal que 

tem o mundo fechado sob a perspectiva instintiva, tem estabelecido em plenitude suas 

possíveis ações. A ação humana possui maior complexidade do que as dos demais animais, 
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pois está relacionada não apenas com natureza, mas, também com a cultura vivenciada em 

seu espaço social.  

O desenvolvimento comum do organismo humano e do eu humano em um ambiente 
socialmente determinado refere-se  à relação particularmente humana entre 
organismo e Eu. Esta relação é de caráter fora do comum. Por outro lado, o homem 
é um corpo, no mesmo sentido que poder ser dito qualquer outro organismo animal. 
Isto é o homem experimenta-se a si mesmo  como uma entidade que não é idêntica 
a seu corpo, mas que , pelo contrário, tem esse corpo a seu dispor...a experiência 
que o homem  tem de si, oscila sempre num equilíbrio entre ser um corpo e ter um 
corpo. (BERGER & LUCKMANN. 2009,p.72) 

 
Segundo Muraro & Boff (2010) a categoria gênero é considerada um avanço analítico, visto 

que a diferenciação entre os sexos até meados dos anos 80 era vista como natural, e 

meramente determinada pelo aspecto anatômico biológico daqueles. Os papéis 

desempenhados pelos portadores de genitálias diferentes são fruto de uma relação 

dialética, entre natureza humana no sentido biológico da espécie; e de ter um corpo, e a 

cultura humana no sentido do apanhado sociocultural, que partilha-se enquanto espécie: a 

de ser um corpo e, tê-lo a sua disposição. É desta relação que são construídas as formas de 

ser e de estar no mundo. A cultura modifica a natureza e a natureza dá suporte ao modelo 

culturalmente aceito e esperado. De acordo com o conceito de cultura moderna1 

desenvolvido por Kroeber: 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro 
de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência 
adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada 
e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não 
são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de 
toda uma comunidade” (LARAIA, R.B. 2001, p.48). 

 
Deste modo, o gênero é uma categoria de análise ampla, que atravessa aspectos 

bioculturais e socioeconômicos, e está presente em toda relação humana. Segundo Saffioti 

(2004,p.45), 

/.../o gênero pode ser concebido em várias instâncias: como aparelho semiótico; 
como símbolos culturais evocados de representações, conceitos normativos como 
grade de interpretações e significados, organizações e instituições sociais, 
identidades subjetiva: como divisões e atribuições assimétricas de características e 
potencialidades; como, numa certa instância, uma gramática sexual, regulando não 
apenas relações homem-mulher, mas também relações homem-homem e relações 
mulher-mulher. 
 

A categoria gênero tem ampla influência social, parece ser dotada de uma força metafísica 

que a auto-regula; tem-se a ilusão de uma auto-proclamação, considera-se desnecessária a 

realização de análises, basta a simples constatação.  

A dúvida sobre esta facticidade imputada pelas imagens cristalizadas dos papéis de 

feminilidade e masculinidade requer deliberado esforço reflexivo, contrapondo-se a 

naturalidade com que vivemos o cotidiano. É preciso reorganizar a forma como visualizamos 

                                                 
1
 Ver mais em “Cultura: uni conceito Antropológico” (1932) - Roque de Barros Laraia. 
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a vida cotidiana, pois “/.../ enquanto as rotinas da vida cotidiana continuarem sem 

interrupção são apreendidas como não problemáticas” (Berger & Luckmann. 2009,p.41).  

A não problematização da vida, enquanto conduta social contribui para que o patriarcado se 

exercia, que uma diferença não essencial, torne-se justificativa de uma subalternização do 

Eu pelo Outro. Esta maneira de obter a ordem social contribui para a construção de 

arquétipos de ações humanas, e instituí estereótipos de feminino e de masculino, a partir 

disso, está dada a base para a castração das demais possibilidades de expressão dos 

indivíduos. 

Cumpre ressaltar, que “A ordem social não faz parte da “natureza das coisas” e não pode 

ser derivada das “leis da natureza”. A ordem social existe unicamente como produto da 

ordem humana” (Berger & Luckmann. 2009,p.74). Assim, a mudança só poderá vir a partir 

da quebra da ordem social, da alteração do modo de pensar, enfim, da desnaturalização do 

“sempre foi assim e sempre será”. NÃO! Nem sempre foi e se não quisermos e lutarpoderá 

não ser mais. A ordem social futura depende da reprodução ou não da norma social vigente. 

O que se está sendo germinado no presente, em busca de um futuro melhor?  

Sabe-se de que este não é um empreendimento fácil. A conduta social está arraigada no 

imaginário social, disseminadas nas ações mais triviais; este estreitamento de opções nos 

coloca, muitas vezes, no “piloto” automático, o que pode aliviar aparentemente o desalento 

frente ao caos eminente da condição humana. Diferentemente dos animais não se pode 

depositar a responsabilidade das ações na natureza.  

 

2.1. Identidade sócio-comportamental de gênero: a feminilidade e a masculinidade. 

 

Os seres humanos são socius. Cada grupo cultural constrói um modelo de identidade ideal, 

este é transmitido aos pertencentes do coletivo social. A princípio, não há escolhas para se 

adentrar no grupo, pois ao nascer se é socializado, segundo os princípios, do modelo 

vigente, porém na medida em que o individuo cresce passa a construir sua trajetória pessoal 

de vida, que constitui um movimento de maturação de valores que consideram suas 

experiências com o ambiente e os demais grupos e meios sociais que tiver/ter acesso, neste 

momento, alguns dos princípios que foram/são ditados pela tradição podem ser colocados 

em um segundo plano, ou mesmo abolidos de sua prática. Este movimento é entendido 

como re-significação de valores culturais. Ou seja, à medida que se re-significa as 

interpretações, vai-se também realinhando as formas de intervenção social. Por meio, deste 

movimento dialético, é que se é (re)constituido o comportamento humano, a personalidade e 

a também demoninada identidade social, esta que será determinante enquanto mecanismo 

direcionador de conduta, frente às escolhas e posicionamentos futuros. 
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Deste modo, é imprescindível entender que a identidade social assim como a subjetividade 

faz parte de um processo sempre inacabado, sendo assim, não faz parte da ordem natural, 

instintiva, ele é dinâmico e esta em constante movimento, sendo de ordem cultural. As 

instituições, juntamente, com a própria ciência contribuem para a legitimação de alguns 

axiomas e, exercem pressão para que o modelo culturalmente difundido seja incorporado 

pelo individuo. Para Saffioti (2013,p.399),   

/.../ o processo de racionalização, tão marcante na vida das sociedades modernas, 
diz respeito, muito mais, à racionalidade funcional, visto que se refere a 
procedimentos que objetivam a consecução de um fim prefixado, 
independentemente da natureza da racionalidade deste. 
 

Em cada cultura, existem, pré-dispostos papéis sociais determinados dentro do modelo 

cultural, ou seja, rotulações sociais que servem para categorizar a forma de indentidade 

social, esta é um meio pelo qual o Eu pode localizar o Outro, esta rotulação também pode 

servir como mecanismo “justificador” de uma desigualdade. O autor Berger & Luckmann 

(2009,p.77) entende que, 

A institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação recíproca de ações 
habituais por tipos de atores... As tipificações das ações habituais que constituem as 
instituições são sempre partilhadas. São acessíveis a todos os membros do grupo 
social particular em questão, e a própria instituição tipifica os atores e indivíduos 
assim como as ações do tipo X serão executados por atores do tipo X.  
 

Com o gênero, não seria diferente, assim como as subjetividades e identidades sociais 

constumam serem tipificadas tendo por base a localização geográfica, a formas de 

consumo, a idade, a classe social etc, existem determinado papéis sociais que são 

“padrões” tipicamente esperados dos portadores de uma determinada fisiologia sexual, esta 

diferença de ordem biológica, é utilizada como forma de divisão de papéis a serem 

desempenhados ao portador de genitália denominada de feminina e ao de genitália 

denominada masculina. Constata-se, assim, que a origem destes papéis socias, não é 

biológica, é sim histórico-cultural e psicossocial. 

Apesar da diversidade geográfica, na sociedade a representação da identidade de gênero 

esta muito ligada à forma como os meninos e as meninas, são educadas e em como estão 

dispostos e são oferecidos  os referenciais de sexo/gênero  com os quais eles deverão se 

identificar, que vão desde as brincadeiras que são incentivadas a cada criança, as ações 

que lhe são incentivadas, bem como as reprimidas e mesmo, à forma  como são vestidas. 

As atividades cotidianas que a criança usufrui, são elementos essenciais para que se 

compreenda a constituição de sua identidade com o todo, e assim também com a de 

gênero.  

A constituição de uma escolha pelo desempenho de um papel de gênero da criança é antes 

de tudo uma responsabilidade do meio social e também das primeiras escolhas dos adultos 

que convivem com ela adotarem, vindo a resultar na identidade sócio-comportamental de 

gênero da mesma.  
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O feminino é culturalmente associado ao lado sentimental, enquanto e o masculino é 

associado ao lado racional; as práticas femininas esperadas são as de fragilidade, 

afetividade e dependência, as masculinas são virilidade e agressividade. As ações 

consideradas bem quistas masculinas são aquelas desenvolvidas em espaço público, 

enquanto as da mulher referem-se as do espaço privado. Esta relação pode ser percebida 

até mesmo na forma de expressão gramatical2, quando se refere a um “homem do povo”, o 

associa a um político, quando se refere a uma “mulher do povo”, associa-se a uma meretriz. 

Pode-se ainda utilizar outro exemplo, o “governante” é aquele que governa, associa-se esta 

figura ao espaço público, enquanto a “governanta” é aquela que administra a casa de uma 

pessoa, associado ao espaço privado (doméstico). De acordo com Saffioti (2013,p.408-09), 

“ O mito da vassalidade feminina, habitualmente nutrido até os dias atuais,/.../ Assimilando o 

ativo ao viril e o passivo ao feminino /.../ Assim, acabou o mito da passividade feminina por 

se transformar numa verdadeira profecia autorrealizada”.  

A identidade social permite categorizar, bem como, justificar uma desigualdade, instituir um 

jogo simbólico que subalterniza um grupo em virtude de uma hierarquia. Ainda, segundo a 

autora,  

/.../ Os mitos sobre a mulher, como os mitos sobre o negro, por diferentes que 
possam ser o ponto de vista de seus conteúdos e, principalmente, de suas 
legitimações, desempenham a mesma função essencial: visam a eliminar possíveis 
competidores, sobretudo nas áreas de atividades mais valorizadas socialmente. 
Neste sentido, pois, a mística feminina constitui verdadeiro requisito funcional na 
sociedade de classes /.../ idealmente as mulheres devem desenvolver um tipo de 
personalidade capaz de ajustar-se às funções que, espera-se, elas desempenham 
no lar como esposas e mães. Embora números crescentes de mulheres se 
qualifiquem para o exercício de uma atividade ocupacional, esta qualificação se faz, 
quase sempre, a título das garantias pessoais que representam no futuro incerto que 
a ordem social competitiva encerra /.../ Ter um emprego significa, para a mulher, 
encontrar um modo socialmente aceitável de enfrentar uma situação econômica 
difícil ou de ampliar os rendimentos da família, de maneira a permitir certa folga 
orçamentária para propiciar melhor e mais completa educação aos filhos, alcançar 
um padrão superior de vida e, até mesmo, certo grau de consumo conspícuo /.../ 
(pp.414- 16). 

 

Critérios como os de “raça e sexo”,  fornecem uma espécie de triagem, de atribuição do 

status social3. Dependendo da combinação ou agrupamento destes critérios “secundários”, 

pode-se sinalizar uma posição social diferenciada, por exemplo: mulheres brancas possuem 

maior prestigio social que mulheres negras, assim como homens  brancos possuem maior 

prestigio social que mulheres brancas, a gramática sexual e racial determina não apenas a 

conduta “homem-mulher”, mas “mulher-mulher”, “homem-homem”. 

 

2.2.  A “função feminina” e o “trabalho masculino”. 

                                                 
2
 Para ver mais, acessar “Manual para o uso não sexista da linguagem: O que bem se diz bem se entende bem”. 

Disponível em <http://bit.ly/1oMGTqh>. 
3
 Ver mais em: Marshall. Cidadania e Classe social. Zahar 
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Segundo Muraro & Boff (2010,p.07), há aproximadamente quinhentos mil anos o “ser 

humano inventou o machado de pedra lascada e introduziu as sociedades de caça, que 

criaram novas e diferentes estruturas coletivas”. Uma nova consciência começa a ser 

gestada, juntamente com novas formas de relação do homem com a natureza e também 

com a mulher.  Esse processo de mudança, é fomentado a cerca de dez mil anos, com a 

invenção dos métodos de fundir metais, seguido pelo surgimento da agricultura, encerrando 

assim, o estágio nômade, o que eleva a outro nível as formas de relação social e de 

convívio humano, inícia-se o processo de formação de aldeias, que é sucedido por estágios 

mais complexos, como a formação de Estados, Impérios entre outros. 

Desde as sociedades de caça e de coleta as relações sofrem modificações cada vez mais 

intensas. Quando o homem sai à caça, sua natureza se vê obrigada a se aperfeiçoar, pois o 

não aperfeiçoamento, pode lhe causar a morte, devido as condições climáticas e, a ameaça 

de outros animais. A modificação da força que este corpo humano detém intensifica-se com 

o condicionamento físico. Pode-se ilustrar a relação de condicionamento de força corporal 

se comparar um homem que não é adepto a exercícios físicos de intensificação muscular e 

uma mulher que é praticante de halterofilismo, se solicitado a ambos que sustentem um 

peso de cem quilos pelo máximo de tempo possível, a resistência da mulher será maior do 

que a do homem, devido ela ter uma relação cultural que permitiu com que ela tenha maior 

resistência do que o sujeito masculino. Esta relação de força serve de demonstrativo para 

entender que, o que justifica que a mulher tenha menos força, não é a sua natureza, e sim a 

sua cultura, assim como o condicionamento social da mulher à fragilidade. 

Saffioti (2004,p.60) exemplifica, um outro momento em que a divisão de tarefas  não pode 

ser concebida em virtude da força física, como nos países em que a caça da foca é 

realizada por mulheres “Ela é caçada , inclusive por mulheres grávidas, quando toma sol 

nas rochas que circundam os oceanos e mares. Com o movimento das águas, pedras e 

focas ficam constantemente molhadas.Tais circunstancias dificultam ainda mais sua caça”. 

Como exposto o argumento da divisão de papéis em virtude da força física não se sustenta. 

Veja outro argumento em Saffioti (2004,p.61). 

A hipótese mais convincente para justificar a divisão sexual do trabalho nas 
sociedades de caça e coleta parece ser a que se segue. Como não havia Nestlé, era 
obrigatório aleitamento do bebê ao seio. Desta sorte, o trabalho feminino era 
realizado com a mulher carregando seu bebê amarrado ao peito ou às costas. Os 
bebês eram assim aleitados facilmente toda vez que sentissem fome. Como bebê 
não fala, sua maneira de expressar suas necessidades é o choro. Daí vem à 
sabedoria popular, inclusive em sentido figurado, dizendo: “quem não chora não 
mama”. Presumia-se que às mulheres fosse atribuída a tarefa da caça. O menor 
sussurro do bebê espantaria o animal destinado a morte e as caçadoras voltariam 
sem alimento. Já as plantas, desde as raízes, passando pelas folhas e chegando 
aos frutos, permanecendo imperturbáveis ouvindo o choro das crianças. 
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As mulheres na sociedade de caça e coleta eram responsáveis por cerca de 60% das 

atividades de manutenção do coletivo comunitário. O que pode ser explicado pelo acréscimo 

de argumentos da autora Saffioti (2004,p.58). 

/.../ Enquanto a coleta é certa, acontecendo cotidianamente, a caça é incerta. Um 
grupo de homens pode voltar da caça com um animal de grande ou médio porte, 
provendo as necessidades do grupo, como voltar sem nada. Logo a atividade dos 
homens, realizada uma ou duas vezes por semana, não é confiável em termos de 
produto. Já as mulheres lhes permite voltar a sua comunidade sempre com algumas 
raízes, folhas e frutos /.../  

 

O berço do patriarcado surge quando o homem (o masculino) inícia o trabalho de 

antroprodução, ou seja, quando a sua produção baseia-se não apenas na produzida pelo 

corpo físico, mas na produzida socialmente, o que permiti  que ele passe a dominar os 

animais não apenas com a força física, mas também por meio da implantação de um regime 

de dominação, regime este que lhe dará o poder de dominar o animal racional do sexo 

masculino e do sexo feminino. Para Saffioti (2004,p.60), “Como a caça não é uma atividade 

diária, aos homens sobrava muito mais tempo livre, imprescindível para o exercício da 

criatividade (...) os homens criaram sistemas simbólicos da maior eficácia para destronar as 

suas parceiras”, o homem toma para si o topo da hierarquia e os privilégios decorrentes 

deste status.  

Quando poder patriarcal perpetra o Estado, a relação entre público e privado são 

imbricadas. Urge analisar o argumento de Saffioti (2004,p.55) de que, “diferença sexual é 

convertida em diferença política, passando a se exprimir ou em liberdade ou em sujeição”. O 

poder patriarcal entendido,é muito além do poder paternal, esse é acompanhado por outras 

de suas facetas, tal como, o poder conjugal. 

O trabalho relativo à mulher permaneceu por muito tempo atrelado ao binômio 

produção/consumação. Toda a atividade de transformação da mulher foi taxada como 

natural, como inata ao feminino, não se diz o “trabalho da mulher” e sim a “função da 

mulher”, essa simples troca de palavras trabalho/função aparentemente uma bobagem, 

deixa de ser, se considerar que, quando o trabalho é elevado a uma função, entra se em 

uma lógica de conformismo, de aceitação, como se a mulher não pudesse ou não devesse 

exercer nada além daquilo que é determinado como sua função, o que sobre endossa a 

“naturalidade” do desempenho do papel social estabelecido.   

Para Saffioti (2013,p.90), ao se ver a figura da mulher segregada, segundo a cultura 

patriarcal, a uma integração periférica e primordialmente  funcional, onde “a mulher 

desempenha na família (sexualidade, reprodução e a socialização dos filhos)”. É importante 

frisar que apesar do trabalho da mulher por vezes ser encarado como uma atividade de 

segundo plano e, por vezes taxado como puramente funcional como relatado, Saffioti 

(2013,p.61,94) afirma que: 
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/.../ Em todas as épocas e lugares tem ela contribuído para  a subsistência de sua 
família e para criar a riqueza social /.../ O processo de mistificação da mulher, 
entretanto à medida que existe de um lado de outros fetiches, penetra por meandros 
de difícil observação. 

 
Apesar do patriarcado não ser apresentar o mesmo nas diversas épocas, e haver diferenças 

marcadas pelas relações sociais estabelecidas em cada momento histórico, é importante 

revelar a sua marca de dominação. Na antiguidade por exemplo, Platão observa que, “Se a 

natureza não tivesse criado as mulheres e os escravos, teria dado ao tear a propriedade de 

fiar sozinho!” (Sullerot.1970,p.27)4, ou seja, para ele, as funções da mulher não lhe agregam 

status algum, visto que elas não gozam de privilégios oriundos de sua participação social, 

não sendo rara a omissão do reconhecimento de sua participação na construção da 

sociedade, pois seu trabalho é  entendido como meramente “funcional”. 

Em relação à antiguidade, Sullerot (1970,pp. 27-8) observa que:  

/.../ A atividade das mulheres, desde a Antiguidade , não surgem como expressões 
de livre arbítrio, de uma habilidade inteligente, suscetível de aperfeiçoamento. 
Veremos como Aristófanes as ridiculariza, por meio do seu caráter repetitivo, sem 
criação, de seus trabalhos/.../o homem livre das duras tarefas da transformação da 
natureza, e lhe permite consagrar-se às nobres atividades do espírito. Pensarmos , 
então que o trabalho manual corrompe, uma vez que mistura a alma e a matéria. As 
mulheres são , naturalmente, corrompidas, porque existem para criar matéria. É 
porque, dedicadas à matéria e com ela identificadas, serão afastadas de tudo que é 
considerado nobre, principalmente a arte, a política e a filosofia.  

 

3. PATRIARCADO, RELAÇÃO DESIGUAL: HOMEM-MULHER 

 

O patriarcado está arraigado em nossa cultura, a legitimar “a marginalização da mulher 

enquanto socius”(Saffioti.2013,p.68). As ações perpetradas nas instituições do passado, nas 

estruturas sociais pré-capitalistas, conduziram a esta questão de caráter social que deve ser  

enfrentadas no presente, pois o termo expressa práticas sedimentadas segundo padrões 

definidos como condutas de dominação que tornaram-se tipicamente aceitas devido a 

tradição histórica . É essencial a compreensão do papel desempenhado pela mulher no 

passado, para se entender a atual conjuntura do patriarcado que se complexificou. A chave 

para compreendê-lo é entender o processo histórico e a ideológia que o sustenta que dá 

vazão a sua operacionalização institucionalizada, que é acionada tanto por homens, quanto 

por mulheres sobre o fim de justicar condutas de dominação e subalternização. Sobre o 

patriarcado Saffioti (2004,p.102) o compara com  uma máquina que 

/.../ funciona até mesmo acionada por mulheres. Aliás imbuídas da ideologia que dá 
cobertura ao patriarcado, mulheres desempenham, com maior ou menor frequência 
e com mais ou menos reduza, as funções do patriarca, disciplinando filhos e outras 
crianças ou adolescentes, segundo a lei do pai. Ainda que não sejam cúmplices 
deste regime, colaboram para alimentá-lo.  
 

                                                 
4
 Ver mais em SULLEROT, Évelyne. História e Sociologia da mulher no trabalho.  
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Em outro trecho Saffioti (2004,p.105) complementa que no patriarcado“/.../ as mulheres são 

objetos da satisfação sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros , de força de trabalho e 

de novas reprodutoras /.../ a sujeição das mulheres, também como grupo, envolve prestação 

de serviços sexuais a seus dominadores/.../”. Se faz importante acrescentar outra 

consideração da autora,  sobre o patriarcado, “/.../ O patriarcado, em presença de – na 

verdade, envolvendo - classes sociais e raça não apenas como hieraquia entre categorias 

de sexo, mas traz também, em seu bojo, uma contradição de interesses. Isto é, a 

preservação do status quo /.../” (2004,pp.106-07). Considera-se que neste tipo de relação, o 

poder torna-se quase que inquestionável, e acaba sendo díficil distinguir de onde provém a 

sua força de sustentação, Mézáros (2011,pp.267-08) afirma que:  

/.../ os imperativos alienantes do sistema estabelecido da reprodução econômica 
exigem um controle social discriminatório e hierárquico, afinado com os princípios 
antagonista estruturador da sociedade, e o correspondente modo de administrar o 
processo de trabalho, o “macrocosmo” abrangente desse tipo encontrará seu 
equivalente em todos os níveis do intercâmbio humano, até mesmo nas menores 
“microestruturas” ou “microcosmos” da reprodução e do consumo habitualmente sob 
nome de “família”/.../. 

 
Quando a autoridade paterna e conjugal, esta antigamente não sofriam intervenção da 

Justiça. No Brasil recentemente o  trabalho que visa minimizar o pleno exercício do 

patriarcado foi aprovado do Projeto de Lei 8305/14  que incluí o femicidio como crime 

qualificado5 e Lei Maria da Penha 11.340/06, porém como nós lembra Saffioti (2004,p.107) 

“/.../ qualquer que seja a pronfundidade da dominação-exploração da categoria mulheres 

pela dos homens, a natureza do patriarcado continua a mesma /.../”. Vale ressaltar que, 

ainda na atualidade, esta intervenção se faz necessária e causa polêmica. Há de se 

considerar, que essa relação de subalternidade gesta-se, segundo Saffioti (2013,p.60), 

sobre “as necessidades e conveniências do sistema produtivo de bens e serviços 

assumindo diferentes feições de acordo com a fase de desenvolvimento do tipo estrutural da 

sociedade”.  

No  período da Idade Média (baixa Idade Média V à XI e alta Idade Média XII à XV), o 

trabalho era desvalorizado, sendo encarado como marca da sujeição da plebe. Com a 

transição da Idade Média para a Idade Moderna. E com a intensificação dos avanços 

ocidental, nas práticas de navegação no século XVI, os povos espanhóis, holandeses, 

portugueses, inglêses e franceses e outros tantos, começaram a  descobrir novos lugares, 

foi o desbravamento do “exterior”. Neste momento, em relação à mulher, esta acabou 

submetida ao “interior” da casa, pois somente aos homens era permitido, a embarcação, nas 

viagens. A divisão dos bens segue pela mesma perspectiva, segundo Sullerot (1970,p. 61), 

                                                 
5
 Ver um pouco mais sobre está discussão em 

<http://professoraalice.jusbrasil.com.br/artigos/171813462/feminicidio-o-que-nao-tem-nome-nao-

existe?utm_campaign=newsletter-daily_20150306_835&utm_medium=email&utm_source=newsletter> 
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/.../ Quando os bens são divididos segundo o princípio do “no interior- no exterior”: a 
terra é dado ao filho, os móveis à filha (Lei de Buchard, bispo de Worms). Mas, cada 
vez mais freqüente, as filhas serem excluídas e os rapazes partilharem livremente. 
Dizia-se “repartir mal”, quando todos os filhos recebiam por igual e “repartir com 
nobreza”, quando todos os filhos tinham direito a sucessão pelo direito morgadio. 
 

Em meio a tantas transformações soma-se também, as ocorridas no século XVI, dentre elas, 

a transformação na concepção do trabalho que passam a ter uma nova valoração, torna-se 

dignificante. Novamente, em relação ao mundo produtivo, a mulher ficam resignada a um 

trabalho de retaguarda, a autora em questão (1970,p.61) acrescenta que: 

Ao mesmo tempo em que são excluídas da sucessão das riquezas que 
representam, habitualmente, a empresa do pai, as moças vão sendo cada vez mais 
afastadas da educação profissional, que estava ligada a profissão. Este movimento 
atinge as associações onde se esboça o sistema capitalista /.../  

Desde os tempos mais remotos, as diferenças de ordem natural como a raça e o sexo, 

servem como base de argumentos que “legitimam” a relação de subalternidade de  uns 

sobre outros. Aqueles poderiam ter sido anuláveis ao longo do tempo, porém não o foram, 

devido a mistificação de tais valores desempenharem um papel funcional na sociedade, 

serem mantidos por meio da tradição e, em situações especificas, servirem de justificação 

da dominação hierárquica do Eu pelo Outro. 

Os fatores de ordem natural tais como fisiologia e  de cor, funcionam como uma válvula de 

escape das tensão geradas pelo antagonismo de classe social, está aquela a reservada 

para ser utilizada quando for conveniente. Ela tende, a ser operacionalizada no “sentido de 

desviar da estrutura de classe a atenção dos membros da sociedade centrando-se em 

características físicas que, involuntariamente, certas categorias sociais possuem” 

(Saffioti.2013,p.59). Busca-se com isso, retirar de foco da divisão de classes que cerceia as 

potencialidades dos seres humanos, sob a justificativa do aspecto natural, e a 

desconsideração da cultura. Camufla se a desigualdade gerada pelo antogonismoo de 

classes, e utilizam-se dos aparatos ideológicos, para manter a ordem e a construção da 

realidade social, que a favoreça os interesses da classe dominante. 

Os indivíduos subalternizados em razão de fatores de ordem natural, são integrados 

socialmente de forma marginalizada. Veja a consideração de Saffioti (2013,pp.66-7) sobre a 

situação da mulher em relação ao trabalho, 

/.../ Na medida em que esses obstáculos são regulados pelas necessidades da 
ordem imperante na sociedade competitiva, e não pela necessidade que porventura 
tenham as mulheres de se realizar através do trabalho as oportunidades sociais 
oferecidas aos contingentes femininos variam em função da fase de 
desenvolvimento do tipo social em questão, ou, em outros termos, do estágio de 
desenvolvimento atingido por suas forças de produção. 
 

Partindo do pressuposto que a sociedade capitalista se organiza por meio de troca, seja de 

dinheiro e/ou de mercadoria, a passividade encucada na educação de alguns  contingentes 

populacionais como os de  sexo e\ou de raça, exercem uma  desestabilização na 

consciência de classe e, consequentemente, em uma não atuação crítica, o que resulta em 
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um processo de reinvindicação praticamente inexistente, tornando mais profícuo o processo 

de  apropriação do excedente de trabalho destes trabalhadores.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao considerar a presença do patriarcado na construção da realidade social, bem como, ao 

considerá-lo como parte do processo histórico de hierarquização,  constata-se que ele esta 

longe de deixar de existir, ele tornou-se um importante mecanismo de escape das tensões 

sociais. 

A mudança na concepção de papéis sociais atribuídos aos sexos/gêneros, será possível à 

medida em que ocorrer a desmistificação dos aspectos funcionais que fundamentam a 

hierarquização entre órgãos sexuais e as cor de pele, visto que a exploração do homem 

pelo homem, inícia com a exploração da mulher pelo homem. 

Faz se necessário a queda das máscaras e o desnudar dos egos, de modo a desvelar os 

processos com os quais se constroem e sedimentam as relações sociais atuais, para 

possibilitar que o Eu, consiga não apenas perceber o Outro, mas enxergá-lo em suas 

simitudes, para se promover uma transformação social que aceite as alteridades e, acima de 

tudo que considere que as diferenças físicas são de ordem da natureza e que as 

desigualdades sociais são produtos de ordem cultural.  

A relação natureza\cultura deve contribuir para a construção e desenvolvimento social e 

não, ser motivo de conflitos. Ao desconsiderar que o homem é cem por cento natureza e 

cem por cento cultura e, ao segregar indivíduos em virtude de sua natureza, se solidifica um 

projeto societário excludente. Faz-se necessário libertar as mulheres e os negros (as), pois 

na relação dialética, concomitantemente se estará desaprisionando os homens de seus 

fetiches, e construindo as bases de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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