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RESUMO 
 
A sociedade contemporânea é testemunha de transformações 
históricas, políticas, sociais e culturais. O avanço tecnológico e 
os progressos científicos que marcaram a história da 
humanidade no século XXI ocasionaram grandes mudanças na 
vida social. O artigo discute a relevância do conceito de 
gênero, enquanto mecanismo teórico que permite analisar 
empiricamente as relações sociais e a evolução das relações 
de gênero desde os tempos mais remotos até a 
contemporaneidade, tendo em vista a dicotomia existente entre 
o espaço público e o privado, a qual originou diversas formas 
de desigualdade que foram culturalmente construídas entre 
homens e mulheres no decorrer da história. 
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ABSTRACT 
 
Contemporary society is witness to historical, political, social 
and cultural transformations. Technological advances and 
scientific advances that marked the history of humanity in the 
twenty-first century caused major changes in social life. The 
article discusses the relevance of the concept of gender as a 
theoretical mechanism to empirically analyze social relations 
and the evolution of gender relations since ancient times to the 
contemporary, with a view to existing dichotomy between public 
and private space, which led to various forms of inequality that 
were culturally constructed between men and women 
throughout history. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 As reflexões apresentadas derivam da análise de resultados de pesquisa, as quais 

não pretendem tornarem-se conclusões definitivas ou generalizadas, mas serem ampliadas 

se as considerarmos a partir de outras reflexões que tratam da mesma temática.  

É na dinâmica das relações sociais que se dá a construção dos gêneros, pois nos 

construímos como seres humanos na relação com o outro cotidianamente. Nesse sentido, 

Saffioti considera que “não se trata de perceber apenas corpos que entram em relação com 

outro. É a totalidade formada pelo corpo, pelo intelecto, pela emoção, pelo caráter do eu, 

que entra em relação com o outro. Cada ser humano é a história de suas relações sociais, 

perpassadas por antagonismos e contradições de gênero, classe, raça/etnia” (1992, p. 210). 

As categorias cultura e sociedade também são discutidas e aprofundadas numa perspectiva 

de gênero, a fim de se compreender a evolução dos papéis sociais do homem e da mulher e 

a origem das diversas formas de desigualdade que foram culturalmente sendo construídas 

entre ambos no decorrer da história.   

Se considerarmos os nossos antepassados, em tal configuração, enquanto o homem 

construiu sua participação voltada para a vida pública através do trabalho diário, externo a 

casa, a mulher restringia sua atuação ao âmbito privado (o lar). As ocupações no lar e 

relativas à família eram consideradas e determinadas culturalmente como funções e 

obrigações femininas. Num contexto de visíveis mudanças, no que se refere à participação 

da mulher na sociedade, observa-se que a igualdade e a efetivação dos direitos femininos 

ainda são partes de um processo em construção, numa sociedade que se transforma a cada 

dia. 

É relevante pensar a evolução do gênero feminino, analisando-o a partir das 

categorias cultura e sociedade ao longo do processo histórico-social no qual a mulher viveu 

desde os tempos mais remotos até a atualidade. A partir dessa análise, constatou-se que a 

cultura define, entre tantos conceitos, costumes, regras e comportamentos sociais (LÉVI-

STRAUSS, 1976). A legitimação da imagem feminina no transcorrer dos tempos deu-se em 

grande parte pela evolução dos comportamentos e costumes através da cultura. Desse 

modo, faz-se necessário compreender as transformações sociais a partir da realidade de 

cada civilização. A diversidade cultural existente no mundo é imensa. Hábitos, crenças, 

condutas, atitudes, comportamentos e valores são adquiridos pelo homem através do meio 

em que foi socializado (LARAIA, 2002). Algumas culturas tendem a ser fechadas em si, 

reflexo do conservadorismo que as originou; outras se permitem adequar aos novos tempos, 

às transformações e inovações que caracterizam a sociedade moderna. 



 

 

 

                    

 

II. A Cultura e a Sociedade 

 

As sociedades são constituídas pela diversidade cultural, social e econômica. Do 

ponto de vista antropológico, a primeira definição de cultura foi formulada por Tylor (1977), o 

qual considerava a cultura como um fenômeno natural à evolução das raças de um mesmo 

grau de civilização. De acordo com Boas (1972), a cultura tinha de ser explicada a partir das 

investigações históricas, ou seja, através do particularismo histórico.3 Keesing (1961) 

defende que não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos 

e a distribuição dos comportamentos culturais. A partir dessas percepções, a cultura, 

portanto, é algo apreendido, não depende das diferenças genéticas hereditárias, como etnia, 

raça ou miscigenação. Somente pela cultura, a humanidade distingue-se do mundo animal 

(LARAIA, 2002, p. 37). 

Sabe-se que a cultura influencia e regula hábitos, costumes e o comportamento em 

sociedade. A diversidade cultural existente entre a espécie humana, como crenças, 

condutas, atitudes e valores que o homem adquire através da sociedade, justifica a sua 

história cultural. Na sociedade ocidental contemporânea, a disparidade entre os gêneros, 

seja na divisão sexual do trabalho, na divisão de papéis sociais na família, na participação 

política e em tantas outras instâncias está sendo superada. Porém, dentro de algumas 

civilizações, as possibilidades tanto para o homem quanto para a mulher ainda são 

aprovadas ou contestadas pela cultura do contexto social em que vivem, pois “a 

antropologia tem demonstrado que muitas atividades atribuídas às mulheres em uma cultura 

podem ser atribuídas aos homens em outra” (LARAIA, 2002, p. 19). 

Dentro de uma mesma sociedade, é possível existir variações culturais. Basta 

observarem-se os hábitos, costumes e tradições que vigoram no cotidiano das diferentes 

regiões do país. Da mesma forma, dentro de um mesmo núcleo familiar, é comum haver 

diversidades culturais que se expressam através de rituais e vivências ímpares entre as 

famílias. 

O padrão valorativo sobre um mesmo assunto é muito evidente entre as diferentes 

gerações. Os idosos, em geral, são associados a conservar antigos valores, enquanto os 

membros mais jovens vão adquirindo novos. Assim, pode-se afirmar que a visão de mundo, 

as avaliações morais, valorativas e comportamentais são condicionadas pela herança 
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                  cultural do meio onde se vive, portanto, consequência do aprendizado de uma cultura de 

determinada época histórica. 

Dentro de cada sociedade, as possibilidades são exequíveis ou refutadas de acordo 

com a cultura desse contexto. Por meio do desenvolvimento da linguagem, o homem foi 

evoluindo e distanciando-se das demais espécies do planeta. A possibilidade de 

comunicação, portanto, torna possível estabelecerem-se relações sociais, por meio dessa 

afirmam-se ou negam-se ações e juízos frente à sociedade e aos indivíduos que a compõe. 

 

[...] toda a experiência de um indivíduo é transmitida aos demais, 
criando assim um interminável processo de acumulação. Assim 
sendo, a comunicação é um processo cultural. Mais explicitamente, a 
linguagem humana é um produto da cultura, mas não existiria cultura 
se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema 
articulado de comunicação oral (LARAIA, 2002, p. 52). 

 

Para Lévi-Strauss (1976), a cultura teve origem no momento em que o homem 

estabeleceu a primeira regra/norma para o convívio em sociedade. Em sua perspectiva, a 

cultura está associada a um “sistema simbólico”, que, a partir dele, homens de diferentes 

culturas são reconhecidos por suas peculiaridades, como a maneira de se vestir (comprova 

a região onde vive), o idioma (identifica a sua nacionalidade), as preferências gastronômicas 

(refletem sua tradição) e assim por diante. Para viver em sociedade o homem deve se 

adaptar às leis, normas e diretrizes, ajustando-se à estrutura econômica e política, à crença 

e rituais religiosos de sua cultura e, assim, sucessivamente. As civilizações diferem muito 

entre si, os costumes e práticas de um determinado contexto podem ser vistos e não 

aprovados por outro sistema cultural.  

As estruturas culturais de algumas sociedades transformam-se, outras se mantem 

imunes ao tempo. Na realidade atual, é possível se perceber tais mudanças através da 

transição do modelo de sociedade patriarcal do século XVIII, em que a terra cultivada era o 

maior patrimônio do homem, o casamento era indissolúvel, a mulher era impedida de 

exercer direitos, as famílias eram extensas, caracterizadas pelo grande número de filhos, 

entre tantas outras determinações da época (ARIÈS, 1981). 

Na sociedade contemporânea, alteraram-se os valores e costumes, houve profundas 

transformações na vida social, no mundo do trabalho e principalmente na constituição das 

famílias: ocorreu a busca pela liberdade sexual da mulher, a inserção feminina no mercado 

de trabalho e no campo político, a flexibilização dos papéis sociais entre os gêneros. As leis 

que regem a vida em sociedade se modificaram, entre uma infinidade de tantas outras 

mudanças que impulsionam a sociedade a rever-se e avançar. 

Atualmente, o ritmo acelerado, as inovações tecnológicas e o conhecimento científico 

marcam o novo estilo de vida nesta sociedade. As transformações ocorridas na vida social 



 

 

 

                  comprovam que a cultura não é um fenômeno estático, mas dinâmico para a maioria das 

civilizações. Laraia afirma que “cada mudança por menor que seja, representa o desenlace 

de numerosos conflitos. Isto porque em cada momento as sociedades humanas são palcos 

do embate entre as tendências conservadoras e as inovadoras” (2002, p. 99). 

Dentro de uma mesma cultura ou entre culturas antagônicas, adequar-se às 

transformações sociais é importante para reforçar a emancipação humana, o respeito mútuo 

e superar conflitos e preconceitos entre pessoas e gerações, na escolha por opções 

diferentes, seja de comportamento ou credo, seja na visão de homem e de mundo. 

 

III. A Cultura e o Gênero  

 

Por determinações biológicas e culturais, homens e mulheres vivem e envelhecem 

de formas distintas. De acordo com o último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2012), o Brasil possui cerca de 23 milhões de idosos. A 

população dessa faixa etária tem crescido muito pelos avanços na qualidade de vida do 

cidadão brasileiro. As mulheres são maioria entre os idosos, compondo 55% deste universo. 

O motivo é simples e está diretamente ligada aos cuidados com a saúde, a alimentação, ao 

menor consumo de álcool e tabagismo. No Brasil, esse fenômeno é conhecido 

como feminização da velhice, pois as mulheres vivem, em média, oito anos mais que os 

homens. Há de se considerar, portanto, que na expectativa de vida populacional, existe uma 

desigualdade de gênero. 

Em estudos acerca deste conceito, constata-se que gênero e sexo possuem 

definições distintas. Enquanto ao sexo estão atribuídas as características biológicas que 

definem o ser homem ou o ser mulher; gênero é a construção histórica, social e cultural de 

cada um ao longo dos tempos, independente da civilização a qual se possa pertencer. 

Nesse sentido, a terminologia gênero, abrange, portanto, o papel social, a conduta, as 

atribuições culturalmente impostas, reproduzidas e esperadas de homens e mulheres em 

sociedade (STREY, 2004). A mesma visão é compartilhada por outros estudiosos ao 

afirmarem que, 

 

Gênero é uma categoria analítica, dentro da qual os seres humanos 
pensam e organizam sua atividade social, e não vem a ser uma 
consequência natural da diferença sexual. É uma variável social 
atribuída a pessoas, de diferentes maneiras, variando de cultura para 
cultura. Tal conceitualização de gênero implica em que o seu 
significado nunca é dado, mas varia de acordo com específicos 
quadros culturais e históricos, e que seu significado é subjugado a 
um ininterrupto combate discursivo e negociação. Esse combate 
sobre significado não é um simples “debate” pluralístico de 



 

 

 

                  igualdade, mas contém sistemas de referência. Ele é circunscrito por 
forças de relações econômicas e étnicas existentes, e pelo fato de 
que, virtualmente, em todas as culturas seja lá o que for pensado 
como viril, é mais altamente valorizado do que seja lá o que for 
pensado como “feminil” (HARDING, 1986, p. 18). 

 

As relações de gênero estão presentes na sociedade através dos papéis sociais, 

atitudes, valores e comportamentos atribuídos tipicamente aos homens e às mulheres. O 

envelhecimento está permeado por questões de gênero, dessa forma, homens e mulheres 

experenciam as mudanças ocorridas na velhice de formas diversas. Essas diferenças são 

as expressões individuais das experiências sociais vividas no passado, fruto de todo um 

processo cultural que se alterou. O fenômeno de feminização da velhice no Brasil reitera 

que as mudanças e problemas enfrentados nessa fase da vida são femininos, de forma 

predominante. O fato de a velhice adquirir, atualmente essa identidade, suscitou inúmeras 

indagações da pesquisadora. Primeiro, por esses sujeitos serem mulheres e, em sua maior 

parte, viúvas, pois, na época de sua juventude, a família era constituída a partir do 

casamento, o qual possuía um caráter indissolúvel que, para as mulheres, não se desfazia 

com a morte do cônjuge. 

Em geral, as idosas de hoje construíram suas vidas sob a forte influência da 

sociedade patriarcal, que limitava os espaços ocupados pela mulher na família, na 

sociedade e na legislação de direitos. As idosas entrevistadas, todas aposentadas por 

tempo de serviço foram, sem dúvida, as que enfrentaram mais fortemente as resistências da 

inserção da mulher no mercado de trabalho. Revendo como se deu a inserção da mulher, 

através dos tempos, em diferentes espaços, entende-se que sua presença quase 

imperceptível na história foi influenciada pelo conservadorismo da sociedade patriarcal, o 

qual ditava valores e atitudes à mulher. Quaisquer outras formas de participação e 

legitimação feminina, se não aprovadas, eram contestadas, tornando-a alvo de 

discriminação por transgredir os padrões convencionais de comportamento da sua época, 

conforme revela a fala: “naquela época a gente era mal vista se fosse trabalhar. Lugar de 

mulher era em casa, cuidando da família. Quando optei pelo trabalho, várias amigas se 

afastaram de mim, mas eu continuei, pois não era feliz apenas como dona de casa” 

(entrevistada, 72 anos). 

No transcorrer dos anos, houve uma transformação cultural na sociedade, que levou 

à mudança de atitudes, comportamentos, hábitos, normas e valores tidos como tradicionais, 

os quais romperam com os valores rígidos do passado e com o ciclo de autoritarismo e 

soberania masculina nas relações de gênero. A trajetória da mulher, permeada, sobretudo, 

pela tutela e controle masculino, fez com que ela mesma, por muito tempo, não 

vislumbrasse outro estilo de vida, senão a adaptação e reprodução das atribuições que lhe 



 

 

 

                  foram definidas culturalmente. Independente da sociedade, época histórica ou cultural, nas 

relações de gênero, explícita ou implicitamente, está presente a relação de poder, as quais 

são hierarquicamente ou “sutilmente” construídas na vida cotidiana, seja com o propósito de 

manter o bem-estar na família, nas organizações ou promover a ordem social. 

Ao analisar diferentes civilizações e períodos históricos, constata-se que o 

tratamento desigual entre o homem e a mulher começou na própria história da humanidade. 

Ocupando o espaço público de forma preferencial o homem constituiu-se como centro do 

poder, do conhecimento, das grandes decisões econômicas e políticas, ficando a mulher 

reservada ao espaço privado (a casa), ou seja, à margem das grandes resoluções externas 

à vida do lar. A diferente ocupação desses espaços pelo homem e pela mulher instituiu 

histórica e culturalmente a subordinação da mulher ao homem, ficando, assim, prejudicada a 

participação social feminina ao longo dos tempos (ARIÈS, 1981). 

No Brasil, a partir dos séculos XVII e XVIII, amplia-se a participação feminina nas 

indústrias têxteis de tecelagem e confecção, mas, nas áreas mais privilegiadas, como na 

medicina e no direito a participação era restrita. Nessas áreas era necessário possuir maior 

conhecimento intelectual. Como a mulher não era apoiada a estudar, essas eram áreas 

incentivadas e exercidas quase que exclusivamente pelos homens. 

Ao se analisar a forma de organização do trabalho imposto pelas indústrias, 

constata-se que ele se caracterizou pelo ritmo prolongado em sua jornada diária, pela 

disciplina e intensa produção. O controle hierárquico de todo esse processo de trabalho era 

realizado por homens. A mulher participava apenas do processo produtivo, pois, o esmero e 

a habilidade manual eram qualidades peculiarmente femininas, enquanto que atividades de 

chefia e lideranças centravam-se no homem. A mão-de-obra feminina sempre foi 

discriminada através da execução de atividades de pouco prestígio, maior precariedade e 

menor gratificação (PERROT, 1995). Essas situações reforçaram a atuação da mulher 

apenas ao espaço privado, à dependência, devotando-se as lidas domésticas e à família, 

competências essas perfeitas para a ordem e o bom funcionamento da sociedade na época. 

Essas desigualdades têm suas raízes na cultura, onde, as valorações socialmente 

atribuídas ao homem e a mulher foram se estabelecendo. 

Na década de 1930, entre as lutas do operariado brasileiro por melhores salários, 

pela redução da jornada de trabalho, pelo repouso remunerado, situou-se a causa da 

ampliação dos direitos de cidadania feminina, tendo resultado a instituição, pela Constituição 

Federal de 1934, do direito da mulher votar e ser votada (BRASIL, 1934). As mulheres, com 

isso começaram a participar ativamente da vida pública. A partir desse período, pouco a 

pouco, as reivindicações femininas começaram a ser atendidas. Além de votar, as mulheres 

conquistaram o direito de ingressar nas instituições de ensino, garantindo, assim, sua 

inserção e reconhecimento social. 



 

 

 

                  A ampliação dos direitos civis à cidadania feminina deu-se somente na década de 

1960, através da criação da Lei 4.121, de 1962 e Lei 6.515, de 1977 através do Estatuto da 

Mulher Casada (BRASIL, 1962 e 1977), que conferiu à mulher total capacidade de decisão, 

pois, até então, as mulheres não eram consideradas autônomas do marido, necessitando, 

obrigatoriamente da autoridade deste para trabalhar, sendo julgadas incapazes de decidirem 

por si próprias e pelos filhos. A partir de 1970, com o controle da natalidade, o aumento da 

expectativa de vida e o ingresso da mulher no mercado de trabalho, há um aumento 

significativo da participação feminina nas atividades econômicas, conquista essa que 

garantirá definitivamente a sua independência financeira do homem. 

As décadas seguintes, a mulher, que até então, tinha sua imagem associada apenas 

à manutenção da vida privada, passa, assim como o homem, a ter participação na vida 

pública, mostrando ser possível, administrar tanto a vida familiar como a vida profissional, de 

forma concomitante. É possível inferir que essa época marca a mais significativa conquista 

feminina, que se traduz na possibilidade que a mulher ocidental conquistou de se tornar 

protagonista de grandes ações na história da humanidade, reafirmando a sua imagem e seu 

papel social. A mulher, dessa forma, vai se libertando das restritas atribuições que a ligavam 

tradicionalmente ao lar, e que por muito tempo a deixaram à margem das decisões políticas, 

sociais e econômicas na sociedade. 

Na cultura contemporânea, os papéis sociais do homem e da mulher evoluíram, 

alterados pelas mudanças ocorridas nos modos de produção que deram origem à era 

industrial, trazendo como marco positivo a inserção e permanência das mulheres no 

mercado de trabalho. As transformações do mundo moderno implicaram também em 

significativas mudanças na forma de organização das famílias, sobretudo, através do menor 

número de filhos entre os casais (IBGE, 2012). 

O antigo acordo entre os gêneros, imposto pelos dogmas da cultura patriarcal, 

rompeu-se. Os papéis definidos, por essa época, para as mulheres donas de casa, mães e 

esposas e os homens provedores do lar modificaram-se. Na medida em que as mulheres 

decidiram circular no espaço público, elas descobriram, nele, outras possibilidades de 

satisfação e realização pessoal através da sua participação em postos de trabalho, onde era 

possível produzir e recriar infinitas alternativas que as tornariam pessoal e economicamente 

emancipadas do gênero oposto. É o que demonstra Louro, ao afirmar que, “o conflito tão 

arraigado entre o espaço público (trabalho) e privado (lar) está sendo superado pelo 

reconhecimento das necessidades de realização pessoal através do trabalho e cooperação 

entre os cônjuges” (LOURO, 1996). 

Para se chegar a esse novo contrato social que prescreve a igualdade entre homens 

e mulheres em ambos os espaços (público e privado) foram necessárias mudanças de 

valores culturais e pessoais e uma transformação jurídico-política e social, através da 



 

 

 

                  revisão das leis que regem a vida em sociedade, que criadas ao longo dos séculos em favor 

do homem, não conferiam à mulher o exercício do pátrio poder. Essa evolução beneficiou e 

legitimou a mulher, pois a sociedade atual a reconhece como cidadã de direitos e não só de 

deveres. Com a Constituição Federal de 1988, as mulheres brasileiras casadas deixaram de 

ser consideradas apenas “colaboradoras” do marido, passando a exercer de forma igual sua 

cidadania no que se refere às decisões conjugais. Além de reconhecer a igualdade entre os 

gêneros na família, a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 362, ampliou o conceito 

de família ao determinar que “a família, constituída pelo casamento ou por uniões estáveis, 

baseadas na igualdade entre o homem e a mulher, terá a proteção do Estado” (BRASIL, 

1988).  

Historicamente, a família era alicerçada no patriarcado, constituída pelo homem 

(patriarca), a mulher e os filhos, a partir do casamento. O patrimônio era o elo da entidade 

familiar. Superamos o conservadorismo e atualmente, as famílias possuem novas 

configurações e o afeto passou a ser o principal vínculo entre os seus membros. O próprio 

conceito de família mudou do ponto de vista conceitual, comportamental e estrutural e foi 

ampliado pela Constituição Federal e o Novo Código Civil. Recentemente, houve mais uma 

conquista histórica nesse sentido, ao reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo 

gênero como entidade familiar, e admitir a sua conversão em casamento civil, com direito a 

adoção de filhos.  

No tocante a admissão da mulher no mundo do trabalho, a Strey (1999) ressalta que 

tornou possível a conquista de seus objetivos pessoais e profissionais, conferindo-lhe 

autonomia nas decisões sobre si própria. Através do exercício profissional, a mulher 

permitiu-se conhecer outras formas de realização pessoal, as quais, hoje, ultrapassam os 

limites domésticos. Frente à realidade socioeconômica de muitas famílias no país, há de se 

considerar que a crescente participação da força de trabalho feminina não está associada 

apenas a fatores culturais, mas a fatores econômicos, uma vez que o ingresso de muitas 

mulheres no mercado de trabalho contribui para a renda mensal das famílias brasileiras, 

sendo, nestas situações, o trabalho feminino considerado um complemento para o grupo 

familiar. 

Em diferentes postos de trabalho, a presença feminina é definitiva e cresce 

constantemente, até mesmo naqueles ambientes profissionais mais rígidos e 

obstaculizados, que, antes, possibilitavam o ingresso apenas dos homens. Sabe-se que em 

alguns espaços em que são oferecidos postos de elevado poder hierárquico, quando 

ocupados por mulheres, ainda perdura uma forte ideologia que resiste em admitir a 

igualdade profissional entre os sexos (IBGE, 2012). Essa realidade torna-se ainda mais 

evidente, quando se observa a disparidade de salários pagos a homens e mulheres para o 

exercício das mesmas funções. 



 

 

 

                  Pode-se constatar que, ao longo dos tempos, as conquistas femininas deram-se de 

forma coletiva, portanto, elas não são mérito de uma única mulher, mas das mulheres em 

geral, que se uniram e reivindicaram direitos. Abrindo novos espaços, demonstraram 

capacidade para romper com a imagem histórica e culturalmente imposta, que, por um longo 

período, negou sua participação e legitimação na sociedade. As conquistas e a libertação 

feminina, assegurada nos dias atuais, é resultado de um processo histórico, social e cultural 

demorado, mas persistente. A legitimação da autonomia e cidadania feminina é uma 

trajetória ainda em andamento, pois, no cotidiano, as mulheres (do meio urbano e rural) 

manifestam-se seus direitos, por meio de movimentos sociais e associações, em busca de 

novas conquistas que as possam levar a avançar em suas reivindicações, a superar 

estereótipos que histórico e culturalmente estiveram associados à sua imagem e função 

social, promovendo constantes reflexões acerca da condição feminina hoje (SCOTT, 1992; 

STREY, 1997). 

Quando se pensa na independência, autonomia e status conquistado pelas mulheres 

na sociedade moderna, não se pode deixar de levar em conta que o êxito atribuído ao 

gênero feminino não é algo comum à maioria, caso sejam consideradas algumas variáveis 

socioeconômicas e culturais, como classe social e etnia. No contexto atual, a inserção 

feminina, numa perspectiva de classe, muitas vezes, determina e encaminha milhares de 

meninas adolescentes das regiões periféricas dos grandes centros urbanos à prostituição, 

levando-as, de certa forma, a reproduzir a subordinação feminina que marcou a trajetória 

das mulheres no passado. 

Atualmente, o modelo de sociedade é voltado prioritariamente para o mercado, 

consumo e valorização do capital. Essa lógica societária tem como características centrais o 

consumismo, o individualismo e o culto à beleza e à juventude. Os veículos de 

comunicação, sobretudo, a mídia, impõem padrões estéticos ao corpo, à alimentação, 

determinando comportamentos, imagem e valores. Os “padrões ideais” passam a ser 

aqueles que, por meio do consumo, favorecem e apoiam a mídia. 

Os valores antes repassados pela família, escola, igreja e outras instituições 

consideradas universais perderam espaço para a mídia, pela facilidade de acesso às novas 

tecnologias, passando estas se tornar elementos de referência na formação de crianças, 

adolescentes e jovens na modernidade. Com isso, os padrões definidos pela sociedade 

capitalista conseguem penetrar mais facilmente em todos os âmbitos da sociedade, 

considerando inapto a conviver neste modelo de sociedade, aquele que não se predispõe a 

acompanhar tais progressos. As relações familiares contemporâneas estão constantemente 

defrontando-se com as mudanças sucessivas do mundo capitalista. Essa realidade exige de 

seus membros adequações a situações novas, muitas vezes, gerando impacto nas relações 



 

 

 

                  familiares. Fatores como a mídia e as novas tecnologias podem interferir de forma positiva 

ou negativa dentro do contexto familiar. 

 

 

 

 

IV. CONCLUSÃO 

 

As transformações societárias implicaram em significativas mudanças nas 

sociedades ocidentais.  O progresso científico e tecnológico, a superação do 

conservadorismo, entre outros fatores, geraram grandes avanços em diversos segmentos 

da vida social, contribuindo para promover a autonomia, a emancipação humana, o respeito 

às diferenças e a participação social igualitária entre os o homem e a mulher, vencendo 

assim, a desigualdade culturalmente construída entre os gêneros no decorrer da história. 

Nesse sentido, o ser humano em qualquer etapa da vida deve ser compreendido na 

totalidade da conjuntura e estrutura social onde se insere e considerada toda a bagagem 

histórica que o constitui.  
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