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A HISTÓRIA DAS DESIGUALDADES DE GÊNERO 
∗∗∗∗Martha Giudice Narvaz 

Não se pode afirmar com precisão qual foi, exatamente, a origem das desigualdades de 

gênero e, com ela, a opressão feminina. Há muitas hipóteses explicativas, dentre elas, a que 

atribui a origem da opressão feminina ao surgimento da propriedade privada e da família 

monogâmica, formas típicas da sociedade patriarcal. De toda forma, estudos antropológicos 

permitem-nos concluir que as mulheres não foram sempre oprimidas ou inferiorizadas. As 

desigualdades de gênero não são, portanto, naturais, mas uma construção, uma invenção 

humana e, se foram construídas, podem ser desconstruídas. Para tanto, devemos resgatar a 

história de tais construções e esboçarmos estratégias para sua superação, uma vez as 

desigualdades de gênero são o fundamento sobre o qual se assentam diversas formas de 

violência contra as meninas e as mulheres. 

A igualdade entre homens e mulheres nas sociedades primitivas 

Nas sociedades tribais primordiais, parece ter havido igualdade entre homens e 

mulheres1. Descobertas antropológicas revelaram que homens e mulheres, no início da 

história da humanidade, tinham tamanho corporal equivalente, não havendo uma divisão 

rígida entre papéis sexuais e nem mesmo entre papéis sociais. As comunidades eram 

coletivistas, tribais, nômades e igualitárias. Todos os membros destas comunidades 

envolviam-se com a coleta de frutas silvestres e de raízes, alimento dos quais sobreviviam, 

bem como cabia a todos os membros o cuidado das crianças do grupo. Nas sociedades 

coletoras, havia mais lazer e mais reciprocidade. As crianças eram ensinadas a serem 

generosas, não sendo punidas fisicamente e nem demasiado incentivadas à obediência. As 

formas de agrupamento eram matrilineares, matrifocais e matrilocais, ou seja, os membros 

organizavam-se em grupos em torno da figura da fêmea-mãe-mulher. As relações sexuais 

eram casuais e não monogâmicas, não tendo sido encontradas formas violentas de relação 

entre machos e fêmeas. As disputas, quando ocorriam, circunscreviam-se à luta pela 

sobrevivência e à disputa pelas fêmeas, geralmente entre machos rivais. Tais disputas não 

tinham o objetivo de matar o macho rival, apenas triunfar sobre ele na disputa pela fêmea e 

                                                
∗ Psicóloga, Doutoranda em Psicologia pela UFGRS, integrante da ONG Feminista Feminino, Coletivo, Plural 
de Porto Alegre. Email: phoenx@terra.com.br 
1 Toledo, Cecília. (2003). Mulheres: O Gênero nos Une, a Classe nos divide. (2.ed.). Sao Paulo: Instituto José 
Luís e Rosa  Sundermann. 



 

 

2

 

pela sobrevivência. As sociedades matrilineares eram menos competitivas, não havendo 

formas institucionalizadas de governo nem repressão à sexualidade. Não havia regras para o 

acasalamento entre os membros. As mulheres gozavam de liberdade, inclusive sexual, tendo 

papel importante na organização social que ainda não separava a vida doméstica da vida 

pública. A organização social centrada na figura da fêmea-mulher-mãe, que chamamos de 

matrilinear e matrifocal, deve-se a que, neste período, os homens ainda não conheciam seu 

papel na reprodução. A organização centrada no papel e na descendência materna era uma 

decorrência desse desconhecimento.2  

O mito do matriarcado 

A organização social centrada na figura feminina não deve ser confundida com 

matriarcado. O matriarcado é uma especulação, uma hipótese explicativa ou um mito, sem 

comprovação empírica, segundo a qual as mulheres teriam tornado-se guerreiras como forma 

de reação ao domínio e aos abusos masculinos do início da civilização.Tomando o poder, as 

mulheres teriam instituído uma nova organização social, a‘Ginecocracia’, cujos valores 

fundavam-se no sistema do direito materno, estruturado em torno da figura da mulher-mãe.3.  

Assim, segundo a teoria (ou o mito) do matriarcado, esta forma de organização social teria 

sido a origem da primeira civilização humana. O matriarcado teria sido subjugado pelo 

domínio masculino ao surgir a propriedade privada e o casamento monogâmico, 

consolidando-se então as desigualdades de gênero e, com ela, a opressão feminina4. 

     Embora haja relatos de tribos bastante igualitárias entre os gêneros, como, por exemplo, 

entre os arapesh, os hópis e entre os pigmeus Mbuti da África do Sul, não há indícios que 

comprovem a existência de sociedades verdadeiramente matriarcais, ou seja, dominadas pelas 

mulheres. As sociedades matriarcais devem ser compreendidas como um mito ou, então, 

entender-se que, embora as mulheres não dominassem a vida pública, as primeiras formas 

sociais humanas deram às mulheres um lugar importante, não havendo ainda a nítida divisão 

entre vida pública e vida privada5, o que só seria instaurado mais adiante com a prevalência 

do patriarcado e da família monogâmica como forma de organização social. 
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perspectivas para o futuro. (4. ed.). Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos. 
3 Bachofen, J. (1987). El matriarcado. Madrid: Akal. (Original publicado em 1861) 
4 Engels, Frederich. (1964). El origem de la familia, de la propiedad privada e del estado. Buenos Aires: 
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5 Rosaldo, Michele. O uso e o abuso da antropologia. Horizontes Antropológicos, 1(1), 11-36. 

 



 

 

3

 

 A família monogâmica 

Qualquer que tenha sido a forma primitiva de organização social, matriarcal ou patriarcal, 

no início da história da humanidade, o acasalamento entre os membros ocorria dentro de um 

mesmo grupo, caracterizando o período da família consangüínea. Posteriormente, surge o 

casamento exogâmico, fora do grupo familiar, cujo objetivo era manter a sobrevivência dos 

grupos. As trocas estabelecidas entre os diferentes grupos através dos casamentos manteriam 

a coesão dos agrupamentos, evitando o fracionamento e o isolamento dos mesmos em 

pequenas unidades de famílias consangüíneas. As alianças formadas pelos casamentos 

fortaleciam redes de parentesco, asseguravam a paz, garantiam a reprodução e a multiplicação 

da força de trabalho necessárias à sobrevivência. Uma das conseqüências da regra da 

exogamia foi o tabu do incesto, que prescreveu a interdição de relações sexuais entre pais e 

filhos e, logo após, entre irmãos.  

A família ‘promíscua’, característica das sociedades primordiais, tornou-se monogâmica 

somente muito tempo depois, em função de interesses políticos e econômicos associados ao 

surgimento da propriedade privada. A família monogâmica surgiu, portanto, não de condições 

naturais, mas econômicas, concretizando o triunfo da propriedade privada sobre a propriedade 

comum primitiva. O casamento monogâmico não foi fruto do amor sexual individual, uma 

vez que os casamentos eram arranjados por conveniência. A monogamia teria a finalidade de 

garantir herança aos filhos legítimos. A valorização da virgindade e da fidelidade da mulher, 

bem como o adultério, a prostituição, o controle sobre a sexualidade e sobre os corpos das 

mulheres seriam tributários das formas patriarcais e monogâmicas de organização familiar. A 

família monogâmica criou, ainda, a divisão dos papéis sexuais e, a partir daí, a divisão sexual 

do trabalho. 

As desigualdades de gênero não são, portanto, algo natural ou dado, fruto da biologia, ou 

das diferenças entre os corpos feminino e masculino. São, isto sim, produto de diferentes 

formas históricas de organização entre os humanos que, aos poucos, foram sendo 

institucionalizadas na forma de papéis de gênero. Premidos pelas exigências materiais de 

produção e de reprodução necessárias à sobrevivência da espécie, os humanos inventaram 

diferentes modos de relação com a natureza e entre si, incluindo-se aí as relações entre os 

sexos. Esses modos de relação foram-se tornando habituais e institucionalizados na forma de 

papéis que prescrevem como os sujeitos devem comportar-se em cada relação. As gerações 

que não participaram do processo inicial de construção (ou invenção) dos diferentes modos de 

relação aderem aos papéis prescritos, esquecendo-se que esses papéis foram construídos pelas 

gerações anteriores de seus antepassados. Estes papéis passaram a ser percebidos como 
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instituições “dadas, inalteráveis e evidentes” 6, sendo prescritos a homens e a mulheres na 

forma de diferentes papéis de gênero.  

A atribuição de papéis parece ter sido fundamentada, desde o início dos tempos, nas 

diferenças entre os corpos dos homens e das mulheres, principalmente na diferença dos 

órgãos sexuais. Ainda que diferenças sejam apenas diferenças e não pressuponham 

desigualdades ou hierarquias, a diferença foi convertida em desigualdade, originando 

categorias binárias e hierárquicas, polarizadas em opostos inferior/superior, dentro/fora que 

dividiram todo o universo em oposições masculino/feminino. Sobre estes argumentos foram 

construídas as diferenças entre os gêneros das coisas e das pessoas, cujo pressuposto foi a 

superioridade masculina7. Essa suposta superioridade foi naturalizada, aparecendo discursos 

filosóficos, médicos e sociais que tentaram justificar tal atribuição, naturalizando tais 

desigualdades a fim de legitimá-las.  

O besteirol filosófico sobre os gêneros 

Nossa civilização foi profundamente marcada pelo pensamento grego, no qual há fortes 

prescrições quanto aos papéis de gênero. Diversas idéias de filósofos influenciaram, e 

influenciam até hoje, o pensamento ocidental, entre eles Aristóteles, Hipócrates, Platão e 

Demóstenes. Estes ‘grandes sábios’ prescrevem conselhos, encontrados em escritos sobre a 

arte do chefe de governar a esposa, o patrimônio e os serviçais, descrevendo a relação entre 

homens e mulheres como relações políticas isomorfas às relações entre um governante e um 

governado. Para eles, os maridos não devem, assim, conversar com suas esposas, devendo 

manter com elas uma relação absoluta de poder. Conforme Aristóteles, a natureza programou 

os papéis que cada um dos esposos deveria desempenhar, ressaltando as virtudes das mulheres 

que obedecem com prontidão aos seus maridos. As virtudes femininas seriam a subordinação 

e a temperança, inclusive no ato sexual, ao qual era prescrita apenas a finalidade reprodutiva. 

O prazer da mulher deveria ser extenso e dependente do prazer do homem. O ato masculino é 

o que determina, regula, atiça, domina e determina o início e o fim da relação sexual entre um 

homem e uma mulher. O confinamento das mulheres à esfera privada doméstica, necessário 

ao cuidado da casa e à atividade reprodutiva e educativa dos filhos, era igualmente sugerido 

por Aristóteles, o que garantia o ócio dos cidadãos gregos para seus diálogos. Tais diálogos 

eram, na realidade, encontros filosóficos e eróticos. A fidelidade não era prescrita de forma 

igualitária para os sexos, sendo, obviamente, mais permitida a infidelidade masculina. 

                                                
6 Berger, P. & Luckmann, T. (1966). A construção social da realidade. Rio de Janeiro: Vozes.  
7 Bourdieu, P. (1999). A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 
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Segundo Platão, a relação erótica dos homens com rapazes mais jovens, ainda impúberes, era 

a única forma possível e, segundo os gregos, necessária para forjar o caráter masculino dos 

mesmos, forma de ‘educação masculina’. O amor entre os homens, geralmente do mestre com 

seus aprendizes, era a forma de amor ideal e estava associada à filosofia, entendida como o 

‘amor pela sabedoria’. Não se pode, portanto, amar as mulheres e os rapazes do mesmo modo, 

uma vez que nas relações heterossexuais não havia troca intelectual nem namoro, só a 

procriação e a volúpia. Para Hipócrates, considerado o pai da medicina, o corpo da mulher 

precisa do sêmen masculino para manter-se saudável. De acordo com Demóstenes, as esposas 

servem para fazer filhos; as cortesãs para distraírem os homens e as escravas, para gozarem o 

prazer. Na sociedade grega, as mulheres geralmente eram excluídas dos debates filosóficos, 

das competições e dos espetáculos e não tinham outra tarefa senão a de produzir corpos belos 

e fortes destinados à reprodução. 

A tradição filosófica grega influenciou as representações sobre as relações sociais e sobre 

as mulheres ao longo da Idade Média e da Renascença, chegando à modernidade. Essa 

tradição filosófica, que tem como principais representantes filósofos como Platão e 

Aristóteles, passando pelos medievais Spinoza, Locke e Hume, chegando a Kant, Rousseau e 

Schopenhauer, é visivelmente sexista. Kant, recatado e celibatário, afirma que as mulheres 

que se envolvem com os conhecimentos complexos ‘próprios’ dos homens deveriam ‘usar 

barba’, pois esta expressaria mais visivelmente o ar de profundidade e seriedade que elas 

buscam. Para ele, não há nada mais feio que as mulheres, o ‘belo sexo’, discursarem sobre 

filosofia, não devendo se interessar pela ciência, pois assim se masculinizarão. Para 

Nietzsche, os ‘verdadeiros espíritos livres’, os filósofos realmente autênticos, permaneceram 

solteiros, porque a busca da verdade, característica do pensamento filosófico era incompatível 

com mulheres, seres feitos para a mentira e para a dissimulação. Tal qual Kant, Nietzsche 

considerava estranho, e hostil à mulher o envolvimento com a ciência, a sabedoria e a 

verdade, dado que a grande arte feminina, sua causa maior é a aparência e a beleza. Rousseau, 

em 1774, publica “Emílio ou, Da educação”, onde consta que, não sendo feitas para o saber, o 

lugar das mulheres é o espaço doméstico, cuja função é agradar ao marido e cuidar da família. 

Schopenhauer, nesta mesma linha de raciocínio, diz que as mulheres só existem para a 

propagação da espécie, tendo disposição para serem vítimas, cuja natureza está destinada à 

obediência e à tutela de um marido ou de um amante. A função cívica da procriação, a qual 

deve ficar circunscritas as mulheres, é enaltecida por Augusto Comte. Uma vez que o dinheiro 

é coisa suja e especificamente masculina, as mulheres não devem trabalhar, recomenda 

Comte. Spinoza, outro celibatário, equiparava a mulher aos escravos por sua falta natural de 
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autonomia. Segundo ele, o homem não precisa se impor à mulher por meio da força física, 

uma vez que os atributos viris de sua alma e de sua inteligência lhe possibilitam sobressair-se 

hierárquica e naturalmente à mulher.  

Estes discursos não podem, entretanto, ser considerados a voz geral do seu tempo. Há 

outros discursos sobre a mulher. Poulain de la Barre, pensador do século XVII, publica, já em 

1673, a obra ‘Igualdade dos dois sexos’, postulando que as desigualdades não são fruto de 

uma natureza desigual, mas de uma visão politicamente criada de que as mulheres são 

inferiores aos homens. Em 1791, Olympe de Gouges escreve a ‘Declaração dos direitos da 

mulher e da cidadã’, sendo decapitada logo depois disso, vale lembrar... Ainda que sejam 

pouco conhecidas, há evidências da participação feminina em projetos políticos na Roma 

antiga, ressaltando que, nessa época, não havia ainda a separação entre vida pública e vida 

privada tal como se estabeleceu mais adiante na história. Na casa romana existiam grandes 

pátios internos onde as mulheres participavam dos debates políticos junto com os homens. Na 

Antiguidade, existiu uma escola de nível superior para as mulheres, fundada por Safo, poetisa 

de Lesbos, nascida em 625 a.c. Safo propunha a homoeroticidade feminina, forma relacional, 

dialógica e igualitária como alternativa às formas gregas fálicas de sexualidade, baseadas em 

relações de poder e de dominação entre um homem mais velho e um menino. Na utópica 

cidade vislumbrada por Platão, em ‘A República’, a responsabilidade pelo cuidado das 

crianças deve ser comum aos dois sexos e as mulheres devem gozar da mesma liberdade 

sexual que os homens. O que se pode concluir a partir da visão platônica é a heterogeneidade 

do papel das mulheres desde a antiguidade, não só submetidas ao poder patriarcal e ao 

discurso sexista de gênero, como também protagonistas da história. O protagonismo feminino 

tem sido, no entanto, invisibilizado, prevalecendo a representação das mulheres enquanto 

submetidas e oprimidas ao domínio masculino, ao que devemos, enquanto feministas, 

problematizar a fim de resgatar os poderes femininos8. 

O patriarcado e as desigualdades de gênero 

Os papéis de gênero, institucionalizados segundo aqueles pressupostos binários e 

hirárquicos que pressupunha a supremacia masculina legitimada pelo "besteirol filosófico" 

através dos tempos, consolidaram-se na Roma Antiga através da instituição da família. O 

próprio termo família, originado do vocábulo latino ‘famulus’, revela a ideologia patriarcal e 

androcêntrica implícita em sua origem: famulus quer dizer escravo doméstico, e família, o 

                                                
8 Narvaz, Martha (2005). Submissão e resistência: Explodindo o discurso patriarcal da dominação feminina. 
Dissertação de Mestrado não-publicada. Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento, Universidade Federal do 
Rio grande do Sul, Porto Alegre, RS. 
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conjunto de escravos pertencentes a um mesmo homem.  Contudo, o termo ‘família’ não se 

aplicava às famílias de homens livres na Roma Antiga, somente aos escravos. Com o tempo, o 

termo família passou a significar um grupo social cujo chefe mantinha sob seu poder a 

mulher, os filhos e certo número de escravos, com direito de vida e de morte sobre todos 

eles9.  

Cabe destacar que o patriarcado não designa o poder do pai, mas dos homens, ou do 

masculino, enquanto categoria social. O patriarcado é um modo de relacionamentos nos quais 

a política sexual implica o fato de que os homens estabelecem as regras de poder e de controle 

social. O patriarcado é uma forma de organização social na qual as relações são regidas por 

dois princípios básicos: 1) as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens; e, 2) 

os jovens estão hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos10. A supremacia 

masculina ditada pelos valores do patriarcado atribuiu um maior valor às atividades 

masculinas em detrimento das atividades femininas; legitimou o controle da sexualidade, dos 

corpos e da autonomia femininas; e, estabeleceu papéis sexuais e sociais nos quais o 

masculino tem vantagens e prerrogativas.  

A influência do patriarcado na estruturação da família pequeno-burguesa ocidental e na 

família brasileira tem sido demonstrada por diversas estudiosas. No Brasil, o modelo 

patriarcal, importado pela colonização e adaptado às condições sociais de então, latifundiário 

e escravagista, pode ser visto na família colonial. Nesta, o patriarca era o detentor das posses, 

não apenas de seu latifúndio, mas de sua família, de seus agregados e de seus escravos. Nessa 

configuração, a mulher era considerada propriedade do patriarca. Mercadoria cambiável nos 

casamentos arranjados, depois de casada, cabia à mulher administrar a casa e servir ao marido 

como reprodutora. A explicação biológica de que a constituição da mulher é mais frágil e 

inferior a do homem fundamentava sua posição ocupada na sociedade da época, bastante 

limitada. O amor romântico não era a tônica dos enlaces. O casamento, contrato sócio-político 

e econômico, não pressupunha a afetividade e nem a sexualidade romântica características da 

família burguesa moderna. Mesmo restrito às classes dominantes, uma vez que a classe 

trabalhadora não tinha bens econômicos a preservar pelo contrato de casamento, este modelo 

influenciou profundamente a realidade social brasileira. A moça, propriedade entregue ao 

casamento junto com um dote, sujeitava-se à vontade do patriarca que transigia livremente 

sobre seu corpo. A mulher casada ou a jovem solteira que transgredisse os ditames patriarcais 

                                                
9 Prado, D. (1991). O que é família? São Paulo: Brasiliense. 
10 Millet, Kate. (1970). Sexual politics. New York: Doubleday & Company. 
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estavam sujeitas ao confinamento religioso. A tríade que sustentava a ideologia colonial era o 

Patriarca, a Propriedade e a Igreja11  

A posição da mulher, na família e na sociedade em geral, desde a colonização até hoje, 

demonstra que a família patriarcal rural escravagista foi uma das matrizes de nossa 

organização social12. Entretanto, a hegemonia da organização familiar patriarcal deve ser 

questionada, dada a pluralidade das famílias brasileiras, entre elas as famílias chefiadas por 

mulheres e as famílias com filhos de criação. Na América Central, a família matrifocal é 

muito comum, na qual mãe e filha adulta, juntas com os filhos desta, formam o eixo do grupo 

doméstico, tendo os “maridos” eventuais um papel secundário. A família nuclear só veio a se 

consolidar no início do século XX e não era a organização típica das classes populares. Nas 

camadas populares, as famílias improvisavam formas de criar suas crianças, entre elas a 

socialização dos filhos através de uma extensa rede de vizinhança e parentesco. Ao 

resgatarmos a história das famílias brasileiras, percebemos a precariedade da família conjugal, 

uma vez que, já no século XIX, a concubinagem e as relações sexuais antes do matrimônio 

eram freqüentes. A família patriarcal extensa corresponde, portanto, a uma pequena parcela da 

história brasileira.13   

Mesmo reconhecendo a pluralidade e a heterogeneidade das formas de organização das 

famílias brasileiras, estas tendem, em nosso meio, a organizar-se conforme os ditames 

patriarcais. Institucionalizada a ordem patriarcal, a obediência e a submissão das mulheres e 

das crianças ao homem-pai ficam naturalizada, solo fértil para a violência masculina. 

Violência esta que, sutilmente naturalizada e "autorizada" pela ordem patriarcal, passa 

desapercebida, sendo reproduzida de geração em geração nas famílias e nas mais diversas 

instâncias sociais. È fundamental que estejamos atentas às suas manifestações, geralmente na 

forma de mitos e preconceitos acerca das relações entre os gêneros e, em especial, de mitos e 

de preconceitos relativos à inferioridade, à incapacidade e à necessidade das mulheres de se 

submeterem a papéis há muito prescritos, sobretudo aos papéis de mãe e de esposa. 

Condenadas aos papéis que lhes são prescritos, legitimam-se e reproduzem-se no cotidiano da 

vida das mulheres, desigualdades que foram arbitrariamente inventadas, mas que, esquecidas, 

seguem sendo reproduzidas e naturalizadas.  

                                                
11 Del Priore, M. (2001). História das mulheres do Brasil. (2.ed.). São Paulo: Contexto.  
12 Saffioti, H. (1979). A mulher na sociedade de classes. Rio de Janeiro: Rocco.  
13

Fonseca, C. (1997). Ser mulher, mãe e pobre. In M. Del Priore (Org.), História das mulheres do Brasil (pp. 

510-553). São Paulo: Contexto.  


