
século XX foi marcado 
por avanços que muda
ram a vida das mulhe
res. É quando se impõe a 
participação da mulher 
no trabalho da fábrica, 
da loja, do escritório, e 

a urbanização rompe o isolamento tradi
cional da família brasileira, rica ou pobre, 
alterando de maneira decisiva o status da 
mulher e trazendo-a cada vez mais para 
perto dos homens. As consequências ime
diatas foram vistas, por exemplo, nos no
vos tipos de recreação e de namoro, que 
passaram a implicar contato muito mais 
direto entre rapazes e moças. 

O hábito de ir a danças, ao cinema e 
ao clube começavam a destruir a orga
nização tradicional do namoro e, aci
ma de tudo, modificava a iniciativa pa
ra o casamento, transferindo-a dos pais 
- como era comum no século anterior -
para as próprias partes interessadas. Os 
meios rurais não ficaram atrás. 

A convivência aumentava em toda par
te e era o fim dos namoros por sinais. No 
cinema e nas revistas multiplicavam-se 
as fotos de artistas, olhos nos olhos, perdi
dos de "paixão". Nas telas, os beijos eram 
sinônimo de happy end. O carro tornou-
se um substituto para os hotéis, onde um 
casal só entrava exibindo atestado matri
monial. Mas, mesmo nos círculos mais 
modernos, permaneciam algumas dife
renças: a do namoro sério, para casar, e o 
outro, para a satisfação imediata. 

Apesar de algumas mudanças, os ho
mens continuavam presos aos tradicio
nais esquemas. Para ficar num outro 
exemplo: aqueles que achavam muita fa
cilidade por parte de suas escolhidas, se 
desencantavam. No século da velocidade, 

as mulheres muito "dadas" acabavam sem 
atrativos nem mistérios. A longa espera, 
as dificuldades, a recusa em nome da pu
reza atraíam o sexo masculino. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, o 
Brasil viveu um momento de ascensão da 
classe média. Ampliavam-se, para as po
pulações urbanas, as possibilidades de 
acesso à informação, ao lazer e ao consu
mo. O carro se popularizou, assim como as 
piscinas de clubes, o cinema, as excursões 
e viagens. Jovens podiam passar mais tem
po juntos e a guarda dos pais baixou. 

As revistas femininas tinham então um 
papel modelar no que dizia respeito à vi
da amorosa. Revistas como Querida, Vida 
Doméstica, Você, Jornal das Moças tinham 
um tremendo impacto como formadores 
de opinião. Em meados do século X X , con
tinuava-se a acreditar que ser mãe e dona 
de casa era o destino natural das mulheres, 
enquanto a iniciativa, a participação no 
mercado de trabalho, a força e o espírito de 
aventura definiriam a masculinidade. 

Não importava a vontade de agir espon-
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taneamente, o que contava ainda eram as 
aparências e as regras, pois, segundo con
selho das tais revistas, "mesmo se ele se 
divertir, não gostará que você fuja dos pa
drões, julgará você leviana e fará fofoca a 
seu respeito na roda de amigos". Durante 
os chamados Anos Dourados, aquelas que 
permitissem liberdades "que jamais de
veriam ser consentidas por alguém que se 
preze em sua dignidade" acabavam sendo 
dispensadas e esquecidas. 

Mantendo a velha regra da submissão 
feminina, eram os homens que escolhiam 
e, com certeza, preferiam as recatadas, 
capazes de se enquadrar nos padrões da 
"boa família". A moça de família mante
ve-se como modelo das garotas dos anos 
50 e seus limites eram bem conhecidos. 
No censo de 1960, 60,5% da população di
zia-se casada no civil e no religioso. 

O bem-estar do marido era a medida da 
felicidade conjugal e esta adviria, em con
sequência de um marido satisfeito. E para 
tal bem-estar, qual a fórmula? Seu primei
ro componente eram as "prendas domésti

cas". Afinal, a mulher conquistava pelo co
ração e prendia pelo estômago. Outro que
sito: a reputação de boa esposa e de mulher 
ideal. Quem era esta? A que não criticava, 
que evitava comentários desfavoráveis, a 
que se vestisse sobriamente, a que limitasse 
passeios quando o marido estivesse ausen
te, a que não fosse muito vaidosa nem pro
vocasse ciúmes no marido. Era fundamen
tal que ela cuidasse de sua boa aparência. 

Se quisesse comprar um vestido, rea
lizar uma viagem ou recuperá-lo depois 
de um affair extraconjugal, que usasse 
o jeitinho. Nada de ser "exigente ou do
minadora". O melhor era sempre colo
cá-lo em primeiro lugar, agindo de for
ma "essencialmente feminina". 

A LUTA POR IGUALDADE 
No fim dos anos 60, nova mudança. Um ra
dical movimento feminista desenvolveu-
se, sobretudo, nos EUA. Ele contribuiu pa
ra endurecer o antagonismo entre homens 
e mulheres, constituindo-se na base para a 
criação das leis sobre assédio sexual. Essa 
agitação serviu, também, para enrijecer rei
vindicações cobradas na imprensa, nas ru
as e nas universidades. As lutas pela igual
dade não demoraram abater por aqui. 

Mas, diferentemente do que houve no es
trangeiro, descontadas algumas radicais, as 
brasileiras sempre se recusaram em ver nos 
homens inimigos hereditários. Tornou-se 
mais importante conhecer o passado para 
melhor estruturar o futuro, a relação com a 
família e o trabalho, do que polarizar deba
tes com companheiros, pais e irmãos. 

Pelo menos nos grandes centros, a 
imagem da mulher-objeto contra a qual 
se bateram tantas feministas cedeu lu
gar àquela da mulher-sujeito, protago
nista de sua própria vida. 

E a mulher "dona do próprio nariz" 
sempre existiu. Há centenas de anos a bra
sileira trabalha. Nos primórdios da coloni
zação, elas foram lavradoras, vendedoras 
e fabricantes de doces, rendas e fios, lava
deiras, escravas, costureiras e parteiras. 
Nossas irmãs do passado circulavam sem 
medo de ganhar a vida, seguindo os seus 
companheiros na luta pela sobrevivência. 

Entre os séculos XVII e XVIII, a mi
gração interna abalou fortemente a vida 
familiar de muitas mulheres que viam 
seus maridos partir para Minas Gerais 
e Goiás, em busca de ouro, deixando-as 
sós, com seus filhos e obrigando-as a ti
rar o sustento de sua criatividade. 

Com a Independência do Brasil, nossas 
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antepassadas se multiplicaram em pri
meiras "mestras de letras" e pequenas 
comerciantes. Nas primeiras décadas do 
século X X , grande parte do proletariado 
era constituída por mulheres. Em 1901, 
elas perfaziam 67,62% da mão de obra 
empregada na fiação e tecelagem. As mu
lheres negras, após a abolição dos escra
vos (1889), continuaram, por sua vez, tra
balhando nos setores mais desqualifica
dos e recebendo péssimo tratamento. 

A partir de 1960, com o violento pro
cesso de modernização do campo, a mu
lher colona passou a boia-fria e seu tra
balho foi redefinido. As "pés de cana" 
ainda hoje recebem menos do que os ho
mens, mas, sindicalizadas, lutam pela 
melhoria das condições de trabalho. 

MUDANÇAS DA 
SOCIEDADE INDUSTRIAL 
Finalmente, nos anos 70, a participação 
de mulheres em grupos comunitários or
ganizados por várias igrejas e sindicatos 
resultou na criação dos Clubes de Mães, 
de Movimentos de Mulheres Trabalha
doras, na participação em comissões ju
rídicas e políticas, que passaram a atuar 
com o Estado. E mais: essas mulheres fi
zeram crescer rapidamente a mobilização 
de diferentes setores da sociedade exigin
do a redemocratização do País, inaugu
rando novos conflitos e sacudindo o imo
bilismo das organizações sindicais. 

A pílula anticoncepcional, a migração 
campo-cidade e a explosão urbana, en
tre os anos 70 e 80, ajudaram a mudar os 
papéis femininos e masculinos dentro da 
família. A família modernizou-se para 
acompanhar as transformações da socie
dade industrial ou o avanço do individua
lismo, passando de grandes famílias pa
triarcais a famílias reduzidas. Hoje, as 
pessoas debatem-se entre o desejo de mul
tiplicidade de parceiros sexuais e a estabi
lidade sexual necessária aos filhos. Entre 
a parentela e a carreira profissional. 

A contemporaneidade é marcada, 
com pequenas variações entre as classes 
sociais, por um grande domínio dos des
tinos individuais e familiares por dois 
motivos: um sistema de valores que en
dossa essa autonomia e condições obje
tivas (emprego, ambiente democrático, 
Estado) que autorizam tal domínio. 

O crescimento de mulheres no mercado 
de trabalho, o progresso científico, a con
tracepção, a liberalização dos amores e o di
vórcio mudaram definitivamente a cara do 
casamento e da família. Os valores também 

se transformaram. Acabou-se o tempo em 
que cada um dos membros da família en
dossava um papel social definido, fixo: es
fera pública para o marido, chefe de famí
lia e encarregado de prover o casal, e esfera 
privada para a mulher, ocupando-se de ta
refas domésticas, da educação dos filhos e 
da submissão destes à autoridade parental. 

Desde o fim dos anos 70, os valores in
dividualistas miram a liberdade, a auto
nomia, à realização de cada um em lu
gar de normas rígidas. A autoridade pu
ra e simples foi destronada em favor da 
negociação e da partilha de aspirações. 
Nasce uma nova forma de amar. Entre 
os casais, a união entre dois indivíduos 
é reivindicada como uma livre escolha, 
aquela do amor consentido, e não ditado 
por imperativos morais ou sociais. 

Diante de tantas mudanças, os soció
logos explicam que homens e mulheres 
pensam diferentemente, reagem de for
ma diferente, têm diferentes expectativas 
e, sem uma boa dose de compreensão e 
boa vontade mútuas, não há união que re
sista ao embate sobre a tal diferença. Foi-
se o tempo das certezas absolutas, em se 

tratando da união de homens e mulheres. 
"Os ritos do casamento são instituídos 

para assegurar a repartição das mulhe
res entre os homens, para disciplinar em 
torno delas a competição feminina, pa
ra socializar a procriação. O casamento 
funda relações de parentesco, funda to
da a sociedade", escreveu a antropóloga 
Margaret Mead, em 1948. De fato, assim 
foi por muito tempo, e, nesse contexto, 
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os homens dominavam e as mulheres 
se acomodavam. Às poucas que se atre
viam a subverter essa regra restavam 
o estigma da "desquitada" e os olhares 
pouco simpáticos da vizinhança. 

Felizmente, evoluíram os vizinhos e 
evoluíram também as mulheres, hoje res
ponsáveis por 45% da força de trabalho no 
Brasil. Para a família, o aumento da parti
cipação feminina no mercado trouxe pelo 

menos duas mudanças: o homem perdeu 
o status de único provedor, e a mulher, a 
resignação. A medida que ela se tornou 
financeiramente mais independente, fi
cou também menos disposta a suportar 
uniões infelizes. E agora parece buscar, 
sobretudo, qualidade na vida a dois. 

Entretempos, as mulheres participa
ram também do processo de elaboração 
da Constituição de 1988. Nela, vários di
reitos relativos à sua condição de vida fo
ram definidos. Por exemplo, foi fixada em 
44 horas a semana de trabalho; defendeu-
se a criação de incentivos específicos para 
a proteção do mercado de trabalho da mu
lher; a ampliação da licença maternidade 
e a introdução da licença paternidade; re
conheceu-se o direito de chefe de família 
para as mulheres; fixaram-se limites di
ferentes na idade de aposentadoria entre 
homens e mulheres; instituiu-se a reci
procidade no casamento e a igualdade en
tre homens e mulheres; deu-se às mulhe
res do campo o direito de registrar no seu 
nome os títulos de propriedade da terra. 

Mesmo contra um pano de fundo onde 
algumas questões estão para ser melho
radas (a segregação ocupacional por pre
conceito racial, as disparidades salariais 
e a menor participação feminina nas as
sociações de categorias profissionais), as 
mulheres vêm obtendo progressivamente 
uma igualdade de reconhecimento. 

A conquista da autonomia profissio
nal, a evolução dos modelos familiares, 
o controle da procriação transformaram 
sua imagem e situação social. 

A presença feminina afirmou-se nota
damente no mundo do trabalho e, desde 
os anos 1980, o crescimento da popula
ção ativa deve muito ao trabalho das mu
lheres e tudo indica que essa progressão 
se conserva apesar do desemprego. 

Quanto às nossas filhas, elas são as 
grandes vencedoras desses últimos de
cênios: não importa sua origem social, 
seus percursos escolares são melhores 
do que os que foram os nossos. 

Em meio a tantas mudanças, a novida
de é que a temática das desigualdades fi
cou relegada ao segundo plano, em bene
fício da temática das identidades. A cons
trução de si e o desenvolvimento pessoal 
parecem uma prioridade para todos os in
divíduos neste princípio de século XXI . A 
questão maior para as mulheres brasileiras 
na última década tem sido a de recusar as 
identidades que lhes atribuem, preferindo 
postular o reconhecimento de sua própria 
identidade e de suas diferenças. 
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Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 46, p. 20-23, maio 2010.




