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“Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira,  
mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas.” Audre Lorde 

  



RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apontar algumas discussões sobre maternidade,           
violência doméstica e trabalho. Ao realizá-lo, discorreremos a respeito da divisão sexual do             
trabalho enquanto sistema preponderante para a perpetuação das assimetrias de gênero que            
resulta na ausência de autonomia da mulher sobre sua vida e destino. Do ponto de vista                
metodológico, este trabalho centra na apresentação e análise de alguns autores.           
Historicamente, no contexto brasileiro, a mulher é socializada sob o jugo do patriarcado,             
sofrendo diversas violências vistas como naturalizadas, como a de gênero, e, no lar, a              
violência doméstica enquanto instrumento para ascensão e manutenção do patriarcado. A           
pesquisa visa contribuir para as presentes discussões na área das Ciências Sociais.  
Palavras-chave: Gênero – Violência doméstica – Trabalho  



ABSTRACT 

This paper aims to point out some discussions on motherhood, domestic violence and work.              
In doing so, we will discuss the sexual division of labor as a preponderant system for the                 
perpetuation of gender asymmetries that results in the woman's lack of autonomy over her life               
and destiny. From a methodological point of view, this work focuses on the presentation and               
analysis of some authors. Historically, in the Brazilian context, women are socialized under             
the yoke of patriarchy, suffering various types of violence seen as naturalized, such as gender,               
and, at home, domestic violence as an instrument for the rise and maintenance of patriarchy.               
The research aims to contribute to the current discussions in the area of Social Sciences. 
Keywords: Gender - Domestic violence – Work 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Há uma confusão acerca do conceito mãe, na sociedade moderna. Essa afirmativa            

está associada à origem da estrutura patriarcal e do colonialismo no contexto brasileiro.             

Esta desordem conceitual nos apresenta de forma, muitas vezes, naturalizada,          

premeditada e proposital, considerando que é estabelecido um ideal onde o grande êxito             

feminino é ser progenitora. 

É imperativo compreendermos a cadeia do trabalho reprodutivo visando ratificar          

o ofício específico da mulher no curso da reprodução da vida humana. Há, em geral,               

incumbências fisiológicas, elementares e irreproduzíveis que elas podem efetivar, tais          

como: gestar e parir. Podemos citar o processo de amamentação que é uma atividade que               

tem a possibilidade de ser reproduzida por outrem independente de sexo e gênero. 

Na sociedade moderna o corpo feminino afigura funcionar como uma fábrica de            

produção de pessoas descrevendo, assim, a função biológica, imutável, da criação de            

novos seres humanos ratificada pelo senso comum. Desta forma, se compreende e se             

afirma o ligame imanente que o papel de mulher tem com a maternidade: por seu               

aparelho reprodutivo concebido socialmente que irrompe uma mãe em potencial. 

É considerável destacar que “a representação androcêntrica da reprodução         

biológica e da reprodução social se vê investida da objetividade do senso comum, visto              

como senso prático, dóxico, sobre o sentido das práticas” (BOURDIEU, 2002). 

Se as mulheres enquanto corpos dóceis produzem novos corpos dóceis, conceito           

descrito por Foucault (1986), passíveis de controle através de mecanismos de coerção            

constante, em ritmo coletivo e obrigatório, é possível analisarmos acerca da maternidade            

compulsória focando em como os corpos femininos submissos e disciplinados operam na            

sociedade. 

Estas reflexões nos levam a indagar acerca do que se classifica por maternidade             

compulsória, termo muito utilizado em debates feministas presentes em lives e revistas            

especializadas1. Podemos entender este conceito enquanto expressão da “falta” de          

escolha do sexo feminino, desde sua infância, vivendo sob demasiada coerção, no bojo             

de uma socialização para a maternidade, onde se sacraliza a figura materna e se exalta               

um amor romântico heterocêntrico. Fruto da socialização do ser feminino, a maternidade            

compulsória vem nos apresentando como um sistema estruturante e basilar para o            

1 Dentre elas, podemos citar < https://qgfeminista.org/o-que-e-maternidade-compulsoria/ >, acesso em 27 
de janeiro de 2021; < http://reporterunesp.jor.br/2017/05/14/maternidade-compulsoria/ >, acesso em 27 
de janeiro de 2021. 
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sucesso e perpetuação do modelo de sociedade. 

Porém, ao sujeitar a mulher à espécie, seu corpo torna-se um elemento decisivo             

para compreender a sua circunstância, mas não o bastante para defini-la. O corpo só é               

dotado de história quando assumido pela consciência, pela realidade vivida através das            

ações fortemente permeadas pela socialização (BEAUVOIR, 1980; CARDOSO, 2008). 

Portanto, busco neste estudo trazer a lume breves reflexões acerca da construção            

da mulher através de algumas referências teóricas sobre violência doméstica, gênero e            

trabalho. Metodologicamente, este trabalho centra na apresentação e análise de alguns           

autores. Explicar-se-á conceitos referentes a este mote, perpassando por explicações          

acerca do patriarcado, da gênese da família e, por fim, uma breve análise sobre a divisão                

sexual do trabalho. 

A justificativa para a realização desta pesquisa ocorreu quando me tornei mãe de             

uma menina: Odara. Após seu nascimento, pude vivenciar e experimentar, diretamente,           

os efeitos lacerantes de ser um indivíduo oprimido, estigmatizado e julgado por qualquer             

pessoa, principalmente por mulheres, através de palpites e fiscalização sobre o trabalho            

materno. 

Ao me tornar mãe, tive contatos com outras e, enquanto militante e aluna da UFF,               

com o Coletivo de Mães da UFF Campos. Entramos em contato virtualmente através de              

um grupo de Whatsapp2, onde discutimos sobre maternidades e os percalços da            

maternagem. Certo dia, reclamei das tarefas domésticas, que, por causa da pandemia de             

Covid-19, não estava (estou) podendo receber ninguém em casa, inclusive a diarista. Fui             

espezinhada por várias mães pretas que deixaram bem claro meu lugar de privilégio,             

configurado como “mimimi da mãe branca de classe média”. Então, a partir deste fato,              

passei a pesquisar mais a fundo sobre maternidade e trajetória da mulher no curso da               

história da humanidade. Infelizmente, não foi possível prosseguir tendo esse grupo como            

objeto de estudo por questões externas, porém esse grupo me permitiu o desenrolar dessa              

pesquisa. Neste sentido, destacamos o “ser afetado” da Favret-Saada (2005, p. 157), isto             

é, experienciar um “outro lugar”, “tomado” por suas “intensidades específicas” que são,            

em geral “não significáveis”. 

O mote da violência doméstica surgiu ao longo da pesquisa, enquanto um dos             

tantos tentáculos dos conflitos de gênero. Afinal, trata-se de uma forma de violência             

muito difundida nas mídias e, ainda assim, naturalizada pelo senso comum. Esta ação             

2 Aplicativo amplamente utilizado para troca de mensagens instantâneas. 
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me compeliu a exercitar o olhar sociológico acerca deste mote: o corpo feminino, a              

maternidade compulsória e a violência doméstica. 

O trabalho está dividido em duas partes. No primeiro momento, discorreremos           

acerca da violência de gênero e sua manifestação no lar: a violência doméstica. No              

segundo momento, analisaremos o domínio patriarcal e a gênese da família tradicional            

apontando acerca das assimetrias de gênero. 

 

1- Violência de gênero: a naturalização do sofrimento da mulher?  

A violência está presente em todos os espaços (CHAUÍ, 2007; SANTOS, 2003).            

Ela se produz e se reproduz em si mesma (VÁZQUEZ, 1977). 

Baseado na análise teórica, é possível definir violência enquanto qualquer          

privação de liberdade e de direitos perpetrada por outrem sobre um indivíduo            

hierarquicamente inferior, bem como o assalto de sua autonomia frente ao seu destino, a              

ausência de potência diante de seus projetos e, em situações extremas, a exiguidade de              

decisão sobre sua vida e morte. 

Como bem revelam os estudos de gênero, dentro da dinâmica social das            

sociedades patriarcais, existe a predominância do masculino sobre o feminino, de modo            

que a mulher é submetida a uma opressão muitas vezes sutil, mas que chega ao extremo                

da violência física e até a morte (HASANBEGOVIC, 2001; CARDOSO, 2008). Tais            

violências são naturalizadas através da própria cultura e das instituições sociais,           

principalmente a família, de maneira que, a vida das mulheres passa a ser marcada pela               

imposição de desempenhar um papel de submissão, impotência, passividade e          

obediência, enquanto os homens são instruídos ao poder, à dominação (SAFFIOTI,           

2011). Embora haja movimentos crescentes a fim de propiciar a inserção da mulher nas              

distintas esferas sociais, observa-se ainda que esse modelo de socialização dispõe de            

conflitos de gênero. 

A fim de entender o conceito de violência de gênero, é de suma importância              

compreender, primeiramente, o que é gênero, como conceitua a socióloga Joan Scott            

(1995): 

 
O termo gênero [...] rejeita explicitamente explicações biológicas, como         
aquelas que encontram um denominador comum, para diversas formas de          
subordinação feminina, nos fatos de que as mulheres têm a capacidade para            
dar à luz e de que os homens têm uma força muscular superior. Em vez disso,                
o termo gênero torna-se uma forma de indicar construções culturais – a criação             
inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e às            
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mulheres. Trata-se de uma formade se referir às origens exclusivamente          
sociais das identidades subjetivas de homens e de mulheres. Gênero é, segundo            
esta definição, uma categoria social imposta sobre um corpo assexuado. Com a            
proliferação dos estudos sobre sexo e sexualidade, gênero tornou-se uma          
palavra particularmente útil, pois oferece um meio de distinguir a prática           
sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens. (...) O uso de              
gênero enfatiza todo um sistema de relações que pode incluir o sexo, mas não              
é diretamente determinado pelo sexo, nem determina diretamente a         
sexualidade (SCOTT, 1995, p. 75-76). 

 

Neste ínterim, o patriarcado, uma vez compreendido enquanto sistema         

estruturante para a manutenção das assimetrias de gênero, legitima a superioridade           

masculina nessas relações, de maneira que a violência de gênero é produzida e             

reproduzida nas relações de poder entre homens e mulheres (ARAÚJO; MATIOLLI,           

2004). 

Frente a tal contexto, pode-se compreender o significado de patriarcado enquanto           

um sistema contínuo de dominação exercido pelos indivíduos do sexo masculino, que            

predomina também nas estruturas sociais e estatais, através de variados mecanismos,           

como a divisão sexual do trabalho, por exemplo, e perpetua um ciclo de violências e               

violações de direitos das mulheres (MATOS; PARADIS, 2014). 

Desse modo, a dominação do masculino sobre o feminino envolve aspectos           

culturais, psicológicos, morais e também sexuais. A origem do patriarcado é remota e             

pode ser percebida nas mais variadas estruturas sociais. Assim, o gênero não é uma              

condição meramente natural, mas uma construção sociocultural que impõe e naturaliza a            

superioridade homem sobre a mulher (BOURDIEU, 2002). 

Partindo desta visão, o homem exerce o poder político nos espaços públicos, além             

do poder sexual sobre as mulheres no espaço privado do casamento, de forma que a               

esfera privada converte-se em fator decisivo para a compreensão da dominação política e             

sexual sobre a qual a mulher é submetida. No contexto brasileiro, uma das expressões da               

violência de gênero que ocorre na esfera privada é a violência doméstica. 

Até bem pouco tempo, a esfera privada era inviolável judicialmente, o que            

permitia e legitimava as mais diversas violações de direitos à dignidade, liberdade e             

autonomia das mulheres de maneira a naturalizar estas violências (VIANA; SOUSA,           

2014). 

Como lembra Cavalcanti (2006), é claro que se observam muitos avanços ao            

longo das últimas décadas, a despeito da ampliação da participação das mulheres no             

âmbito público e político, no mercado de trabalho, na educação, etc. Porém, ainda não se               

pode afirmar que as mulheres conquistaram uma posição de igualdade e equidade em             
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relação aos homens, pois são estes que detém o controle das instituições, além de maior               

acesso à educação e às posições de poder. 

Para que se possa compreender o fenômeno de maneira ampla, deve-se considerar            

a complexidade do mesmo, fazendo-se necessário abordar o conceito de violência de            

gênero, a fim de compreender aspectos fundamentais acerca da violência contra a            

mulher, e mais adiante do feminicídio. 

Segundo preceitua Rovinski (2004) acerca do conceito de violência: 

 
(...) qualquer ato de violência que tem por base o gênero e que resulta ou pode                
resultar em dano ou sofrimento de natureza física, sexual ou psicológica,           
inclusive ameaças, a coerção ou a privação arbitrária da liberdade, quer se            
produzam na vida pública ou privada (ROVINSKI,  
2004, p.6). 

 

Corroborando para se chegar a uma definição do termo, Piovesan (2002), afirma            

que a violência contra a mulher se constitui a partir de: 

 
(...) qualquer conduta – ação ou omissão – de discriminação, agressão ou            
coerção, ocasionado pelo simples fato de a vítima ser mulher, e que cause             
dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral,        
psicológico, social, político ou econômico ou perda patrimonial. Essa         
violência pode acontecer tanto em espaços públicos como privados         
(PIOVESAN, 2002, p. 214). 

 

A Recomendação Geral nº 19 do Convention on the Elimination of All Forms of              

Discrimination Against Women (CEDAW), das Organizações das Nações Unidas         

(ONU), qualifica a violência baseada no gênero como: 

 
(...) a violência dirigida contra a mulher porque é mulher ou que lhe afeta de               
forma desproporcional [...] atos que infligem danos ou sofrimentos de índole           
física, mental ou sexual, ameaças de cometer esses atos, coação e outras            
formas de privação da liberdade (TRAMONTANA, 2013, p.471-472). 

 

Já a definição de violência doméstica contra a mulher é mais restrita, não se              

confundindo com violência de gênero, mas sendo uma das formas de manifestar-se.            

Segundo a lei, aquela pode ser definida por: 

 
(...) qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,             
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no             
âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio          
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as          
esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a           
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,          

13 



unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em             
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha            
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação (BRASIL, 2006). 

 

Ao considerar que gênero não se restringe a papeis sociais de homens e mulheres,              

mas perpassa e organiza a sociedade, este conceito integra toda uma carga cultural e              

ideológica. É um sistema de relações que se reproduz a fim de servir a interesses               

hegemônicos. Há de se compreender esse conceito epistemológico e, fundamentalmente,          

construído socialmente. Trata-se de um conceito plural, ou seja, conjectura-se a           

existência de conceitos de feminino e masculino, social, cultural e historicamente           

diversos e essencialmente assimétricos (BOURDIEU, 2005). 

A história da mulher apresenta-se indissociável da história da família. Engels, no            

prefácio da consagrada obra “A origem da família, do Estado e da propriedade privada”,              

discorre sobre acerca da existência de uma origem matriarcal da família: 

 
O estudo da história da família data de 1861, com o aparecimento do livro              
Direito Materno, de Bachofen. Nesse livro, o autor faz as seguintes           
afirmações: 1) - nos tempos primitivos, os homens viviam em total           
promiscuidade sexual - chamada impropriamente de heterismo por Bachofen;         
2) - esse tipo de relações excluía qualquer possibilidade de estabelecer, com            
segurança, a paternidade, de modo que a filiação só podia ser contada por linha              
feminina, segundo o direito materno, e que isso ocorria em todos os povos             
antigos; 3) - por conseguinte, as mulheres, como mães, como únicos genitores            
conhecidos da nova geração, gozavam de elevado grau de apreço e           
consideração chegando, segundo afirma Bachofen, ao domínio feminino        
(ginecocracia); 4) - a transição para a monogamia, em que a mulher passava a              
pertencer a um só homem, encerrava em si uma violação de uma lei religiosa              
muito antiga (ou seja, efetivamente uma violação do direito tradicional que os            
outros homens tinham sobre aquela mulher), transgressão que devia ser          
expiada ou cuja tolerância era compensada com a posse da mulher por outros             
durante determinado período (ENGELS, 1974, p. 7). 

 

Ao analisar o livro Direito Materno de Bachofen, Engels aponta que: 

 
(...) estudar a fundo o volumoso livro de Bachofen é um traballio árduo e,              
muitas vezes, pouco proveitoso. Isto, no entanto, não diminui seus méritos de            
pioneiro, já que foi o primeiro a substituir as frases sobre um desconhecido e              
primitivo estágio de promiscuidade sexual pela demonstração de que, na          
literatura clássica grega, há muitos vestígios de que entre os gregos e os povos              
asiáticos existiu realmente, antes da monogamia, um estado social em que não            
somente o homem mantinha relações sexuais com várias mullieres, mas          
também a mullier mantinha relações sexuais com diversos homens, sem que           
com isso violassem a moral estabelecida (ENGELS, 1974, p. 9). 

 

Porém, Bachofen chegou a tais conclusões a partir de sua interpretação da            

literatura clássica grega, mas que não obteve validade científica “porque o tolhia o             
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misticismo de suas concepções; mas, o simples fato de tê-los demonstrado, em 1861,             

tinha o significado de uma revolução” (ENGELS, 1974). 

Ao prosseguir com os estudos em torno da história da família, Marx (escrito             

postumamente por Engels) debruçou-se sobre as investigações de Morgan acerca da           

análise materialista da história, concluindo que: 

 
(...) constituindo retrospectivamente a história da familia, Morgan chega, de          
acordo com a maioria de seus colegas, à conclusão de que existiu uma época              
primitiva em que imperava, no seio da tribo, o comércio sexual promíscuo, de             
modo que cada mulher pertencia igualmente a todos os homens e cada homem             
a todas as mulheres (ENGELS, 1974, p. 31). 

 

Com a Revolução Francesa, houve movimentos organizados por mulheres         

visando a denúncia do privilégio histórico do homem. Porém, mesmo após essas ações,             

as mulheres não conseguiram o direito ao voto naquele momento histórico, conforme            

analisa DOS SANTOS (2010): 

 
A inferioridade feminina está baseada no conceito de que a mulher é fraca,             
submissa, passiva; avessa ao homem, forte, viril, racional. Essa dicotomia nas           
relações do gênero é abordada por Berengère Marques-Pereira (2009), ao citar           
um dos resquícios da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e          
fraternidade como uma universalidade abstrata, pois inúmeros argumentos        
legitimam esse discurso inferiorizante (DOS SANTOS, 2010). 

 

Desta maneira quando dizemos “homem” a fim de indicar o ser humano,            

indica-se de forma simbólica que a humanidade é masculina. Posto desta forma, a mulher              

é vista em relação ao homem e através do olhar dele, ela seria O Outro, como postula                 

Beauvoir: 

 
Os judeus são ‘outros’ para o antisemita, os negros para os racistas norte             
americanos, os indígenas para os colonos, os proletários para as classes dos            
proprietários. (...) descobre-se na própria consciência uma hostilidade        
fundamental em relação a qualquer outra consciência; o sujeito só se põe em se              
opondo: ele pretende afirmar-se como essencial e fazer do outro o inessencial,            
o objeto (BEAUVOIR, 1980, p. 11-12). 

 

Para Beauvoir, a mulher é vista como um anexo do homem tanto do ponto de               

vista moral quanto científico, uma vez que a inferioridade da mulher é, também, uma              

construção das ciências, principalmente da biologia. Conforme afirma no fragmento: 

 
Embora os bens de raiz se achem em parte abalados, a burguesia apega-se à              
velha moral que vê, na solidez da família, a garantia da propriedade privada:             
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exige a presença da mulher no lar tanto mais vigorosamente quanto sua            
emancipação torna-se uma verdadeira ameaça; mesmo dentro da classe         
operária os homens tentaram frear essa libertação, porque as mulheres são           
encaradas como perigosas concorrentes, habituadas que estavam a trabalhar         
por salários mais baixos. A fim de provar a inferioridade da mulher, os             
antifeministas apelaram não somente para a religião, a filosofia e a teologia,            
como no passado, mas ainda para a ciência: biologia, psicologia experimental           
etc. Quando muito, consentia-se em conceder ao outro sexo a igualdade dentro            
da diferença (BEAUVOIR, 1980, p.17). 

 

Tendo como base a moralidade machista, o termo fêmea passou a ser ajoujado ao              

outro, com uma condição insultuosa e em detrimento a condição de macho: 

 
A MULHER? É muito simples, dizem os amadores de fórmulas simples: é            
uma matriz, um ovário; é uma fêmea, e esta palavra basta para defini-la. Na              
boca do homem o epíteto "fêmea" soa como um insulto; no entanto, ele não se               
envergonha de sua animalidade, sente-se, ao contrário, orgulhoso se dele          
dizem: "É um macho!" O termo "fêmea" é pejorativo, não porque enraíze a             
mulher na Natureza, mas porque a confina no seu sexo. E se esse sexo parece               
ao homem desprezível e inimigo, mesmo nos bichos inocentes, é          
evidentemente por causa da inquieta hostilidade que a mulher suscita no           
homem; entretanto, ele quer encontrar na biologia uma justificação desse          
sentimento (BEAUVOIR, 1980, p. 25). 

 

É imprescindível deixar claro que a trajetória das mulheres ao longo da história             

do mundo foi baseada na ausência de autonomia, na privação de decisão sobre si mesma               

e seu destino, conforme corrobora Hasanbegovic: 

 
Todos os escritos legais, históricos, literários e religiosos contribuem para se           
entender o status desigual da mulher, explicando porque as mulheres foram           
transformadas em “vítimas adequadas da violência marital”. Os únicos papéis          
permitidos às mulheres no mundo real e no imaginário sempre foram o de             
esposa, mãe, filha, amante, prostituta ou santa. E quando as mulheres se            
apresentam com uma identidade distinta da prescrita, a mesma é desvalorizada           
e castigada (HASANBEGOVIC, 2001 apud CAVALCANTI; OLIVEIRA,       
2007, p. 41). 

 

Neste sentido, no contexto atual, percebemos ainda que não há igualdade de            

condições entre a mulher e o homem no mercado de trabalho, eles ocupam os cargos de                

poder e têm salários mais altos. Na política da mesma maneira, mesmo sendo a maioria               

da população, as mulheres são extrema minoria no poder e, quanto mais alto o cargo               

menos mulheres são eleitas. Porém, no trabalho doméstico e de cuidados, são elas que              

gastam mais horas do dia exercendo tais atividades3, conforme veremos a seguir. 

3 Conforme atestado na pesquisa “Estatísticas de gênero - indicadores sociais das mulheres no Brasil”                
(IBGE, 2018), disponível em: <     
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101551 >, acesso 05 de     
dezembro de 2020. 
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2- Divisão sexual do trabalho: sobrecarga feminina em evidência 
 

O conceito de família patriarcal está ligado à influência do homem sobre a             

mulher. Para além do aspecto econômico, é importante apontar a questão de sexo e              

gênero. A sexualidade masculina é estimulada, aceita como sendo superior, enquanto a            

da mulher é reprimida, criando-se uma submissão ao homem, portanto o pressuposto se             

torna o controle da sexualidade feminina, na qual se torna necessária somente para a              

procriação, para herança e sucessão de sua descendência. A mulher é compelida a             

performar então, uma figura dócil, submissa, sem opinião, objetificada (DOS SANTOS,           

2010). 

Até o fim do século XX, o modelo predominante na sociedade brasileira era a da               

chamada família tradicional, que, enquanto tal, apresenta traços característicos do          

patriarcado, onde o homem se torna o chefe da casa e por isso, o responsável pelos lucros                 

a serem ganhos, o trabalho remunerado, exercendo uma autoridade sobre a mulher e seus              

filhos. No patriarcado, o pai é o único provedor da família, havendo as suas posições               

hierárquicas dentro de casa, no seu caráter institucional, representando a unidade           

doméstica (SAMARA, 1998). O que ilustra a divisão sexual do trabalho: 

 
É característica dessa divisão sexual do trabalho a atribuição da          
responsabilidade pela casa e pelas crianças exclusivamente à mãe: nesse          
sentido, ela favorece a constituição de uma área de atuação feminina           
relativamente autônoma, que tanto pode contrabalançar o poder paterno como          
ser integralmente esmagada por ele (DURHAM, 1982, p. 38). 

 

Após várias mudanças começarem a ocorrer lentamente, no que diz respeito à            

organização social, fenômenos como a urbanização, a industrialização, os avanços          

tecnológicos e a forte presença da mulher no mercado de trabalho, a sociedade então,              

manifesta um lento rompimento com valores de família tradicional, onde as pessoas            

passam a buscar cada vez mais um individualismo e um imediatismo quanto às suas              

necessidades. 

Por sua vez, Gilberto Velho apregoa que o indivíduo é aquele que tem poder              

sobre sua própria vida, que imprime potência a sua existência, dando sentido a ela a               

partir da construção e desenvolvimento de projetos para a realização de sua vida             

(VELHO, 2007). 

Sendo assim, a busca pela igualdade dos indivíduos permeada por um tipo ideal             

onde ocorra divisão de gêneros por tarefas domésticas e a mulher passaria a ser a               
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provedora financeira dentro da casa, impele a necessidade do surgimento da “nova            

paternidade”4. 

Essencialmente, as sociedades contemporâneas trazem evidências que nos levam         

a compreender o influxo do patriarcado em sua estrutura. Nas sociedades modernas, o             

número de mortes por feminicídio vem subindo vertiginosamente, expressando o quanto           

a violência é engendrada nas relações de gênero. Como descreve Oliveira e Cavalcanti: 

 
É paradoxal esse modelo relacional uma vez que, apesar de ser conferido ao             
homem o ‘poder’, este por si só não é suficiente, necessitando ser garantido             
pela força física masculina. O poder como posição privilegiada de mando é            
compreendido aqui como exercício, possuindo um caráter relacional e         
disseminado por toda estrutura social. E onde há luta para a manutenção desse             
poder, há resistência (OLIVEIRA; CAVALCANTI, 2007, p. 40). 

 

Conforme a Nota Técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2020),           

encomendado pelo Banco Mundial sobre os casos de violência doméstica durante a            

pandemia do COVID-19: 

 
Os dados de mortalidade de mulheres no período do isolamento social são            
aqueles que mostraram maior variação quando verificados os registros oficiais.          
Embora não seja possível afirmar que o incremento na violência letal entre            
mulheres se deva apenas em função das mudanças impostas pela quarentena,           
que vulnerabiliza ainda mais mulheres que vivem em situação de violência           
doméstica, por certo esta é uma hipótese forte a ser considerada e que exigirá o               
acompanhamento por parte do Estado e da sociedade civil organizada (FBSP,           
2020, p. 8). 

 

Embora este documento tenha apurado os dados de apenas cinco unidades           

federativas, seus apontamentos são de suma importância, expondo a subnotificação de           

casos de violência doméstica, bem como a certa vulnerabilidade a que a mulher e os               

filhos estão expostas ao serem isoladas junto ao agressor. 

Desta forma, podemos observar a “tabela 8: Homicídios de mulheres e feminicídios”.

4 Aprofundaremos este assunto no próximo tópico. 
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Contudo, esse tipo de constatação tende a ser presente no cotidiano da            

comunidade civil: 

 

A violência contra a mulher é vista de forma naturalizada pela           
sociedade que atua influenciando na manutenção dessa idéia seja         
através da família, da escola e/ou da Igreja, mas também pelo poder            
público que não acolhe de maneira satisfatória o pleito das mulheres, ao            
não propor políticas com definições claras sobre as questões de gênero,           
bem como as ligadas ao território, raça/etnia, classe social e geração           
(OLIVEIRA; CAVALCANTI, 2007, p. 50). 

 

Portanto, pensando a sociedade brasileira, a forte concepção patriarcal trabalhista          

no que tange às questões de relações de gênero, as crenças de dominação homem-mulher              

são praticadas e reforçadas pelas instituições do Estado através de políticas sociais e             

públicas. 

A divisão sexual e internacional do trabalho é fundamentada na separação e na             

hierarquia, uma dicotomia em que há o preceito da separação onde haveria trabalhos             

usualmente femininos e masculinos sendo que estes últimos teriam mais notoriedade e            

valor que os femininos. 

Tais preceitos são estruturantes, tendo em vista que eles trazem a separação dos             

corpos: o lugar da produção para os homens e da reprodução para as mulheres,              

estabelecendo assim, uma hierarquia. (GRECCO, 2018; KERGOAT, 2009; HIRATA,         

2016). Conforme corrobora Castilho e Melo (2009): 

 
(...) a utilização do conceito de divisão sexual do trabalho, consolidado desde a             
industrialização, possibilita a subestimação das atividades realizadas pelas        
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mulheres na família. Essas atividades são consideradas como não-trabalho,         
porque se confundem “produção” com “produção de mercadorias” e         
“trabalho” com “emprego”. Essa percepção embute uma associação linear         
entre a atividade masculina e a produção mercantil e a feminina e a atividade              
familiar doméstica (CASTILHO; MELO, 2009, p. 139). 

 

Perpetuando a configuração tradicional onde há o homem, a mulher e os filhos,             

esta estrutura foi constituída a fim de servir a interesses hegemônicos de grupos             

dominantes e, por conseguinte, manter o status de secundarização do trabalho           

comumente exercido por pessoas socializadas enquanto pertencentes ao gênero feminino.          

Porém, no século XXI houve mudanças tangíveis, como atesta Melo e Castilho (2009): 

 

Todavia, ao longo destas últimas décadas houve uma transformação no          
papel feminino: a participação das mulheres no mercado de trabalho é           
crescente e houve maior acesso à escolaridade feminina (o que          
provocou, entre outros, uma mudança nos arranjos familiares, tais         
como a redução do tamanho das famílias e quebra do modelo           
patriarcal) (CASTILHO; MELO, 2009, p. 139). 

 

A base econômica do patriarcado não consiste apenas na intensa discriminação           

salarial das trabalhadoras, em sua segregação ocupacional e em sua marginalização nos            

âmbitos econômicos e políticos-deliberativos, mas também no controle da sexualidade e,           

por conseguinte, de sua capacidade reprodutiva. Ilustrando, dessa forma, uma relação de            

exploração-dominação (SAFFIOTI, 2015, p. 113). 

A construção de papeis de gênero é um mecanismo de organização das pessoas             

que vem se perpetuando. Essa mística ideológica enquadra o sexo masculino no trabalho             

produtivo e o feminino no trabalho reprodutivo. O gênero e a vida doméstica             

desenvolvem alguns enlaces que são inseparáveis quando se trata da divisão sexual no             

trabalho, conforme destaca Castilho e Melo: 

 
Há um padrão de divisão sexual do trabalho que segmenta as atividades            
produtivas, vinculadas ao mercado, e as reprodutivas, relacionadas aos         
cuidados com os seres humanos, que vão além da maternidade como fator            
biológico e englobam todo o trabalho doméstico (CASTILHO; MELO, 2009,          
p. 143). 

 

Ao passo que as mulheres são inseridas no mercado de trabalho, a dinâmica             

cotidiana transfigura-se fazendo com que o comprometimento masculino com o trabalho           

familiar seja maior, exigindo uma “nova paternidade”. 

Esse processo exige forte investimento emocional do homem e da mulher que            
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devem buscar uma "nova paternidade" correspondente. Na referida construção, a          

valorização do compromisso emocional do casal com a criança intensifica-se,          

iniciando-se já na gravidez. A participação do pai no parto e nos cuidados com o bebê                

surgem como elemento fundamental dessa experiência. Quanto à mulher, valoriza-se a           

dedicação total à criança, dispensando o auxílio de enfermeiras, babás ou mesmo da             

família. O casal, portanto, deve assumir todos os cuidados com o bebê, desde o início               

(SALEM, 1985, p. 41 apud MOURA e ARAÚJO, 2004, p.50). 

A desnaturalização da maternidade como está posta não é o mesmo que            

desconsiderar a importância da mãe no cuidado e na socialização das crianças, mas             

ratificar a importância equânime do pai nestas mesmas necessidades que demandam o            

desenvolvimento da infância de maneira digna e saudável. Há um trabalho de            

ressignificação da responsabilidade paterna que foi historicamente subjugada como papel          

secundário ou mesmo dispensável no que tange ao cumprimento do trabalho reprodutivo. 

A disposição para assumir o exercício da paternidade, a responsabilidade          

cotidiana pelo cuidar do outro, o permitir-se ser ocupado cotidianamente pelo filho            

representa atitude de humanização e contribui para a desconstrução do papel tradicional            

do masculino. 

A vida doméstica e familiar é constituinte da vida social. As imagens correntes do              

âmbito da vida pessoal e íntima como o espaço da autenticidade podem levar,             

erroneamente, ao entendimento de que se trata de uma esfera separada e protegida das              

instituições e dos seus efeitos, das relações de poder e do modo como constituem as               

vidas dos indivíduos. O doméstico e o familiar são definidos historicamente por            

dinâmicas sociais e políticas complexas. 

Considerando que os pilares estruturantes do sistema capitalista são os          

trabalhadores assalariados e não assalariados reproduzindo sua força de trabalho          

continuamente, nos últimos anos foi imposta uma nova divisão sexual e internacional do             

trabalho (HIRATA, 2016) onde homens e mulheres são componentes de distintas ordens            

em uma relação social (KERGOAT, 2009) singular, isto é, relações de sexo ou relações              

de gênero, cujo alicerce material é representado pelo trabalho. Sendo assim, a divisão             

sexual do trabalho é “a expressão da base material das relações de gênero” (GRECCO,              

2018, p. 73). 

Portanto, o reconhecimento de uma atividade como trabalho tende a infundi-lo           

com um certo nível de força moral e dignidade. Ao passo que as mulheres realizam mais                

trabalho familiar que os homens, elas mesmas deixam de caracterizar essas atividades            
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como trabalho, o que corrobora para invalidar as contribuições essenciais das mulheres            

para a vida social e comunitária e, desta forma, contribuir para a reprodução da              

desigualdade de gênero. Como explicita Erickson: 

 
Women themselves often discount the time and effort involved in caring work            
not only because it is expected to be a spontaneous expression of love but also               
because the illusion of effortles-ness is part of doing the work well            
(ERICKSON, 2005, p. 338 apud HOCHSCHILD, 1983). 

 

Considerações Finais 

 

A maternidade e a violência doméstica são temas distintos, mas que tratam do             

foco central do presente artigo: a fêmea humana e a construção da mulher ao longo da                

história. Ao analisar que a maternidade é culturalmente sacralizada, o peso da            

socialização na tomada de decisão se a mulher deve exercê-la é enorme. Em muitas              

sociedades, sob o jugo do amor romântico heterocentrado e a constituição da instituição             

familiar, a mulher se vê coagida continuamente desde a primeira infância em assumir o              

papel materno. Em outros termos, ela é socializada para um fim comum: o trabalho              

reprodutivo. 

Portanto, é notório que a retirada de direitos é praticada sobre o destino da fêmea               

humana desde o útero de sua mãe. Justificado pelo preceito biológico, a partir de seu               

sistema reprodutor, a dominação masculina é posta em prática. 

Discorro acerca da violência de gênero considerando como base a sujeição           

feminina ao poderio masculino podendo ser exercida por diversos meios como o            

psicológico, o físico, o patrimonial, entre outros. 

A violência doméstica é categorizada enquanto tal quando praticada no seio do            

lar perpetrada por membros que compartilham um ambiente familiar comum, tendo eles            

consanguinidade ou não. O enfoque neste trabalho é da violência contra mulher que,             

quando doméstica, geralmente, é exercida pelo marido ou ex-marido, alguém que ela tem             

ou já teve vínculo afetivo. 

Neste ínterim, busquei desenvolver um breve apanhado histórico referente ao          

patriarcado por compreender que é uma instituição social importante por atravessar a            

vida da mulher negativamente em todas as esferas da vida humana, desde os             

reconhecimentos de direitos, o acesso ao mercado de trabalho, os salários, a cultura, as              

relações interpessoais até a linguagem, entre outras. Neste sentido, trata-se de uma            
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estrutura que confere significado e valor a partir das distinções biológicas entre os sexos,              

exalta e reafirma o poder masculino sobre a opressão da mulher e lhes assalta a               

autonomia, conferindo a um homem o domínio sobre sua vida. A princípio, esse poder é               

exercido pelo pai e, posteriormente, pela figura do marido. 

No decurso do patriarcado, a família é a instituição primária onde o domínio do              

masculino, através da figura paterna, se cria e se perpetua historicamente. Esclarecendo            

que há uma forte estrutura patriarcal engessada presente nas famílias brasileiras, aponto            

para a necessidade de uma “nova paternidade” mais envolvida com o trabalho familiar. 

A divisão sexual do trabalho enquanto sistema estruturante para a perpetuação do            

capitalismo justifica a subestimação dos trabalhos praticados historicamente por         

mulheres, o trabalho reprodutivo em detrimento do trabalho masculino, o trabalho           

produtivo. Isto é, aos homens, a produção mercantil, às mulheres a atividade familiar             

doméstica. Mesmo com a emancipação da mulher, ao adentrar no mercado de trabalho,             

ainda é um desafio a libertação do jugo da secundarização, da inferiorização do seu              

trabalho. 

Após desenvolver o presente artigo, é necessário apontar que é apenas um            

trabalho inicial. Trata-se de um primeiro recorte. Preciso esclarecer que produzi este            

trabalho através de uma visão heteronormativa, cis, binária, conforme o percurso           

histórico documenta. Não foi trabalhada a Teoria Queer, sobre a infinidade de gêneros             

existentes, bem como sobre o “ser mulher” sem ter um corpo categorizado como             

feminino. 

A pesquisa não se esgota aqui, pelo contrário, planejo discorrer acerca de outras             

violências sofridas por mulheres no curso de sua história, como a violência psicológica             

travestida de culpa, por exemplo. Bem como retomar a discussão acerca da temática da              

mulher preta outrora levantada no grupo do Coletivo de Mães da UFF. 
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