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RESUMO 

 

O presente artigo visa discorrer sobre a visão sócio-histórica da construção dos femininos 

brasileiros. Assim, tem como objetivo fazer um levantamento histórico das influências que 

contribuíram para a construção da identidade feminina do Brasil colonial até o século XXl, dando 

destaque ao contexto brasileiro. O artigo propõe, a partir de uma análise qualitativa e exploratória, 

fazer um levantamento bibliográfico acerca da percepção e representação de incômodos 

decorrentes da opressão e submissão do feminino ao longo da história brasileira. É descrito o 

surgimento de mulheres revolucionárias, que se uniram na luta pela ocupação de novos espaços na 

sociedade, formando núcleos de reconhecimentos e estratégias políticas, denominando o 

movimento feminista. Por fim, o artigo propõe ser necessária a incitação de ciências voltadas para 

esse feminino no âmbito político-social atual, sendo indispensável a promoção de maiores 

discussões acerca desse gênero, apurando o entendimento da importância da representatividade 

para o mesmo. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças sociais, atreladas ao contexto histórico, influenciam na construção da 

identidade de cada indivíduo, de acordo ao meio cultural qual esteja inserido. Descreveremos, a 

partir disso, o percurso desenvolvido pela estrutura social brasileira, relativo aos femininos e 

necessidades de estruturas políticas, lutas e contexto de saúde acerca deste gênero. Serão levados 

em consideração agentes influenciadores como o sexo, grupo, função, classe social e gêneros, para 

descrever como foram concebidas as diversas formas de femininos na sociedade brasileira. 

Para tanto, o presente artigo analisa a constituição da identidade dos femininos, qual vem 

sofrendo modificações até o presente século XXI, como a configuração de gênero ganha estrutura 

na esfera brasileira. Sendo assim, em diálogo com a psicologia e a perspectiva sócio histórica, 

tentaremos entender como ocorreu esse desenvolvimento, quais fatores na história influenciaram 

para a composição e posicionamento do lugar do feminino na sociedade brasileira, como a cultura 

interfere e quais os fatores políticos suscitaram o avanço de seus reconhecimentos e as lutas de 

cunho social.  

A pergunta norteadora deste artigo, tida como o problema foi: Quais influências sócio 

históricas contribuíram para a constituição dos femininos brasileiros? Com isso, terá como objetivo 

geral descrever as influencias sócio histórica que contribuíram para a constituição dos femininos 

brasileiros. Visa, como objetivos específicos, analisar os femininos brasileiros e as interferências 

culturais no período colonial; discutir como as relações de poder influencia na constituição das 

identidades femininas e debater o feminismo negro e suas influências nas políticas públicas de 

saúde do Brasil.  

Faz-se relevante o estudo e o diálogo da complexa construção de identidade do gênero 

feminino no Brasil, onde ainda se mantém como um tabu social a sua amplidão. Sendo assim, 

tornar perceptível para os leitores, de forma pública e atual essa pesquisa que aborda os femininos 

na história da sociedade brasileira, poderá gerar conhecimento e compreensão desse lugar no 

mundo que nos rodeia, dessa história que nos caracteriza e nos traz vestígios de uma visão 

camuflada desse EU feminino, fazendo-nos tomar consciência de que a mulher vem oscilando seu 

papel social através da estrutura política que a cerca.  

Estar em pleno século XXI e ainda perceber o quanto a configuração feminina parece 

cristalizada e confusa na sua configuração, faz questionar qual seria o agente sócio histórico 

conturbador para essa compreensão? Qual o lugar que cabe ao feminino após tantas mudanças e 

conquistas revolucionárias pautadas na história? E, é por ainda ser perceptível a falta de um 
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reconhecimento histórico e afirmação político-social deste gênero, em sua maioria, deixando-se 

conceituar pelo social, pelo olhar que vem do outro, que traremos à tona essa revisão bibliográfica. 

Sustentando como justificativa pessoal a autora ser mulher, que vê e que sente a falta e a 

necessidade de tomada de consciência do que estaria intervindo na compreensão dela mesma para 

o social, o artigo faz uma busca de possíveis respostas aos questionamentos levantados acerca do 

objeto de estudo, propondo uma recapitulação histórica, provocando assim uma reflexão e 

compreensão sobre o feminino histórico no contato o entrelaçar de culturas no Brasil. 

Este artigo justifica-se em sua relevância social e científica, visto que, propõe retratar a 

influência histórico-cultural acerca do que caracteriza uma sociedade pautada em mudanças e 

renovações do ser feminino no Brasil. Assim, poderá gerar estímulos a um debruçar maior de 

psicólogos e cientistas sobre essa compreensão dos femininos que sofre influência da cultura que 

está inserido e sua constituição social Brasileira. Nesse sentido, essa pesquisa pode incitar fóruns 

interdisciplinares, incitar pesquisas posteriores e influenciar numa melhoria social a partir de 

trabalhos facilitadores em compreensão da construção dos femininos, enquanto ser sócio-histórico-

cultural, no Brasil. 

A metodologia utilizada no presente artigo serão pesquisas bibliográficas, tendo como 

finalidade fazer um levantamento qualitativo e exploratório, conceituado por Cervo, Bervian e 

Silva (2007), onde a pesquisa exploratória tem como premissa a busca de definição do objeto de 

estudo, ou seja, fazer um levantamento de hipóteses sobre determinado objeto, em prol de 

contribuição para posteriores pesquisas sobre o tema abordado. Os autores ainda acrescentam que 

a pesquisa exploratória é “designada, por alguns autores, como pesquisa quase científica” 

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p.63). Com isso faremos pesquisas que versam sobre as 

análises e leituras de livros, artigos acadêmicos, dissertações, revistas cientificas e pesquisas na 

Web sobre fontes de sites referenciados, como a SciELO, PEPSIC e Google Acadêmico. Foram 

feitas buscas utilizando descritores com a finalidade de seleção de materiais que embasassem este 

artigo e levassem um melhor entendimento do fenômeno em foco neste trabalho, sendo estes: 

construção do feminino, mulher na contemporaneidade, gênero, divisão de papéis, feminismo, 

feminismo negro, colonização brasileira, Brasil pós-colonial.  

O estudo produzido se baseará como critério de inclusão artigos, livros e revistas referentes 

a escritos limitados a partir do ano de 1970, pela necessidade da busca de clássicos indispensáveis. 

Como Simone Beauvoiur, Pierre Bourdieu, Friderich Engels, Jean Scott e Michel Foucault, 

retratados através de obras que foram trazidas pautando a correlação dos contextos históricos-

sociais com os femininos brasileiros, onde configuram esse ser-aí, conceituado por Kahameyer 

(2011), como uma denominação fenomenológica que descreve um ser em experimentação, ser 

inacabado, em atualização. Estendendo até o ano de 2016, englobando assuntos sócio-políticos 

sobre a visão da construção do feminismo negro. 
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Foi utilizado também a bíblia sagrada como fonte de pesquisa para reiterar a compreensão 

da constituição do feminino sob a interpretação do sagrado universal sustentado na sociedade e sua 

vivacidade na conduta da colonização das terras brasileiras. Os critérios utilizados como exclusão 

foram textos que não estivessem em português, pois a autora não possui o domínio de língua 

estrangeira, e textos que não fizessem referência ao apanhado teórico desta pesquisa. 

 

1. GENERO: UMA INTRODUÇÃO AO FEMININO  

 

Ser filha, mãe, dona de casa, esposa, trabalhadora, participativa na política social, são 

atribuições que tornam nítidas as diferenças entre os dois pilares de gêneros, masculino e o 

feminino, fruto de uma vasta trajetória de construção subjetiva e política para cada atuante desse 

espaço social. O olhar público para com o ser feminino vem carregado de privações, obrigações, 

silêncios e omissões. Contudo, postular ao feminino um lugar de vulnerabilidade e submissão aos 

acontecimentos políticos influencia diretamente em sua complexidade, interferindo na tomada de 

consciência da sua identidade social e pessoal. 

Explanando o fato que o gênero aparece equivocadamente ligado ao sexo nos estigmas 

sociais, Butler (2010) faz um esclarecimento pertinente em seus escritos, onde ela evidencia que 

ao contrário do que se imagina, gênero não obtém relação direta com o conceito de sexo, o gênero 

faz referência a uma construção cultural não biológica, enquanto o sexo corresponde ao parâmetro 

de biológico.  

Ainda assim, com a distinção desse dualismo gênero/sexo, feministas lutavam em combate 

a naturalização sexista dos gêneros e contra a universalidade da essência da natureza feminina. 

Surgiam insatisfação e críticas através de feministas negras, no que referia o conceito para a 

vastidão de sujeitos que encontravam no meio social, onde explicavam-vos sob a visão dos dois 

pilares de gêneros, cabendo apenas a distinção masculino verso feminino. Visto a diversidade de 

femininos que se manifestava na sociedade brasileira, perguntava-se sobre o que cabia a mulher 

branca, indígena, negra, etc. Com tal inconformismo nasce um novo olhar voltado para o universo 

feminino e uma nova crítica direcionada a concepção de gênero. Nessa composição, Magnabosco 

(2003) fala sobre a ampliação das percepções sobre o (os) gênero (os), onde passa a ver o indivíduo 

numa composição múltipla, complexa e singular, tratando de forma heterogenia o indivíduo e a 

suas diversidades culturais, étnicas e econômicas. Assim “a construção de gênero e de sexualidade 

se dá ao longo de toda a vida, continuamente, infindavelmente. ” (LOURO, 2008, p.18) 

Por outro lado, Beauvoir (1970) sustenta que a implicação da construção social acerca do 

papel feminino é traçada em seus fatores influentes, como o biológico, o social, o histórico e a 

psique. A mesma ressalta a colocação da mulher nesse lugar, qual ela chamava de “eterno 
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feminino”, sendo uma visão social tida como algo intrínseco a todas as mulheres. O que provoca 

vastas limitações, acomodações e complexidades na independência desse gênero para com as 

ideologias sustentadas pela sociedade hegemônica, que enquadram e exclui os sujeitos incumbidos 

aos dois polos de gêneros.  

A relação de gênero – termo trazido por Magnabosco (2003) conceituando esse sujeito não 

dualizado – incita críticas a um novo lugar para esses sujeitos sociais. Com isso o conceito de 

gênero é utilizado como uma construção e desconstrução ideológica de sua representação. Não 

assumindo formas, mas sendo composto e entendido a partir de uma política ideológica liberal em 

reescrita, uma possibilidade nova de concepção dos femininos.  

Contudo, Beauvoir (1970, p.59) acrescenta “não é a natureza que define a mulher: esta é que 

se define retomando a natureza em sua afetividade”. Conduzindo a percepção de que todas 

passagens e avanços históricos vivenciados pelos femininos ainda levanta lutas em prol da 

autonomia deste gênero no seio social, o que choca com o conjunto de civilização que conduz a 

conceituação e direcionamento de papeis deste para a sociedade de forma cristalizada, engessada. 

 

2. BRASIL: COLONIZANDO O FEMININO 

 

Os portugueses, ao chegar ao Brasil, empreitavam as explorações agrárias, econômicas e, 

consecutivamente, escravocratas sobre aquelas terras. Ao se depararem com vários aspectos 

semelhantes às vivências culturais dos portugueses, como exemplo o clima que apresentava 

significativa semelhança entre os dois países, os europeus consolidam seus desejos de domínio 

pelas terras brasileiras. Freyre (2006, p. 66) enfatiza ''a singular predisposição do português para a 

colonização híbrida e escravocrata dos trópicos, explica-a em grande parte o seu passado étnico, 

ou antes, cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África”. 

Nessa busca-marítima, os homens chegavam sozinhos, e atraiam-se pelas mulheres 

indígenas, que carregavam grandes semelhanças com a mitologia Moura – adotada pela cultura 

portuguesa, muito antes da colonização brasileira – atraindo assim o interesse dos portugueses. A 

imagem da mulher com cabelos longos e olhos negros, penteando-se ao leito do rio, encantava os 

europeus. Por outro lado, os utensílios e objetos trazidos pelos portugueses atraiam o encanto do 

povo indígena e, sobretudo, as mulheres, que encantaram-se com os pentes e objetos espelhados.  

A novidade dos objetos conduzia aos índios a crença de que os portugueses tinham alguma 

ligação direta com deuses, sendo eles deuses mediadores dos mares, e por isso ofereciam as 

mulheres da aldeia. O sexo era uma via de troca por tais utensílios tidos como “mágicos”. “Foram 

sexualidades exaltadas a dos dois povos que primeiro se encontraram nesta parte da América: o 
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português e a mulher indígena” (FREYRE, 2006, p. 171). Entretanto, havia pouca quantidade de 

mulheres portuguesas para ocupar o espaço brasileiro, então a união entre portugueses e índias era 

uma estratégia à colonização portuguesa. Neste período também ocorreram muitas violações 

sexuais dos europeus contra as índias. 

Nessa linha, o ato sexual passa a ter ligação direta com a relação de poder, que começa a 

ganhar força e estratégia pelos europeus para as terras brasileiras. Para melhor compreensão desta 

informação, ressaltamos o sentido de poder nas palavras de Foucault (1993): 

 

A análise em termos de poder não deve postular, como dados iniciais, a soberania do 

Estado, a forma de lei ou a unidade global de uma dominação; estas são apenas e, antes 

de mais nada, suas formas terminais. Parece-me que se deve compreender o poder, 

primeiro, como a multiplicidade de correlações de forças imanentes ao domínio onde se 

exercem e constitutivas da sua organização; (FOUCAULT, 1993, pág. 88-89). 

 

Esta leitura norteará todo entendimento político desenvolvido no encontro europeu com as 

terras brasileiras em correlação as constituições femininas. De tal forma, pensar na mulher em um 

espaço dotado pela diversidade cultural, influenciada por essa relação de poder, é tentar 

compreender uma grande diversidade vivida pelos femininos brasileiros, bem como, compreender 

as complexidades que emergem ao encontro de etnias. Para isso, se faz necessário entender o 

patriarcado que se estabelece numa ausência de regência governamental no período colonial, onde 

já exercia o poder e tomada de posse do corpo feminino. Nessa perspectiva a união, 

especificamente o ato sexual, era meramente estratégia de lucro europeu para proliferação de 

povos, aumento de mãos de obras e posse das terras brasileiras. Engels (2012), numa perspectiva 

que descreve o período colonial do Brasil, afirma,  

 

A ordem social em que vivem os homens de determinada época ou determinado país está 

condicionada por duas espécies de produção: pelo grau de desenvolvimento do trabalho, 

de um lado, e da família, de outro.  (ENGELS, 2002, p.10) 

 

Além disso, Freyre (2006) ressalta que só era permitido a migração para o Brasil por povos 

com fé católica, em respeito a solidariedade dos portugueses para com a religião católica. O que 

nos leva a leitura de como teria sido feita a centralização da igreja católica no país. Desta forma, 

as escrituras sagradas começam a fazer parte da nossa cultura e a assumir, gradativamente, posturas 

de poder sobre o Brasil por almejo de uma educação e potência da cultura portuguesa sobre a nação 

que se constituía.  
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Ainda que entrelaçassem as culturas, os homens ainda exerciam maneiras diferenciadas nas 

conquistas e romances com as mulheres, europeias versos indígenas, no período de 1535, período 

que Portugal coloniza de fato o Brasil, o que começam a repercutir consequências diretas na 

estrutura da família.  

Por essa lógica, nas relações com as mulheres brancas, era tido como premissa o cativo e o 

cortejo dos homens, incumbidas em seus traços o perfil mais recatado, restringidas ao sexo velado 

sendo este visto e mantido como tabu social, e denominada a uma postura monogâmica. Enquanto 

as ameríndias eram vistas pelo olhar erotizado daqueles homens, sobre seus corpos e o sexo com 

violação e facilidade, impregnado pela visão de contato inicial entre europeus e índios, mas já havia 

uma aceitação da Igreja Católica pela união legal entre índios e portugueses, uma política em prol 

da constituição portuguesa no Brasil. Assim Baseggio e Silva (2015, p. 20) afirma que, os 

“relacionamentos com as mulheres indígenas eram muito diferentes do relacionamento amoroso 

na sociedade européia”. 

A insistência em sobrepor a cultura dos colonizadores à dos índios resulta, claramente, numa 

fenda, onde ambas as culturas mantêm uma dialética. Assim não existe um sobressair de culturas, 

mais sim a união destas. Ou seja, o contato com outras culturas resultaria em uma nova cultura 

que, embora composta por características específicas de cada cultura, converteria em característica 

especifica daquela cultura. Essa fenda é um resultado inesperado as expectativas. Podemos 

considerar que “não se trata de negar a materialidade dos corpos, mas sim de assumir que é no 

interior da cultura e de uma cultura específica que características materiais adquirem significados” 

(LOURO, 2007, p22). 

Não obstante, antes mesmo da colonização dos portugueses, na cultura ameríndia as 

mulheres eram incumbidas à cultivação da terra, cuidado do lar e a fertilidade. O cuidado à cria e 

a alimentação do clã, era reservado a mulher, enquanto aos homens seriam responsabilizados pela 

caça e artesanato. Isso nos leva a fazer referência ao período da Idade Média, onde esses costumes 

também estavam presentes, curiosamente, na formação de comunidades e divisão de papéis nos 

povos da caverna. Como podemos ver nas palavras de Pellegrini, Dias e Grinberg (2010, p.37), 

que retratam sobre o papel da mulher no período do neolítico: "permanecendo na aldeia enquanto 

os homens caçavam, pescavam ou pastoreavam os rebanhos. [...]as mulheres do Neolítico foram 

responsáveis pela produção agrícola".  Ainda na cultura indígena-americana a posição de 

submissão do feminino, sua inferioridade ao masculino, era algo passado de geração para geração, 

assim, “identificada com um papel que lhe era culturalmente atribuído, ela valorizava-se 

socialmente por uma prática doméstica” (PRIORE; BASSANEZI, 1997, p. 632). 

Diante de um povo miscigenado, anos depois da colonização, potencializa a imposição da 

Igreja Católica (jesuítas) em educar os índios e índias aos costumes de civilização e ensinamentos 

cristã, sendo estes a única forma de viver a partir de então, ordenada pela sociedade hegemônica 
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naquelas terras. Contudo Freyre (2006) relata que, com o poder e a força da Igreja, os europeus 

fortalecem-se em terras brasileiras, e é então que as índias passam a terem obrigação de cobrirem 

suas nudezes. Obrigam-nas a virar escravas da casa, passam a serem exploradas sexualmente 

dentro das casas dos senhores e há tentativa de novas divisões de tarefas e atribuições para homens 

e mulheres indígenas, o que causa um confronto entre as etnias e culturas de forma mais severa.  

Desde então houve o rompimento da aliança entre portugueses e indígenas. Junto a isso o 

nascimento de um olhar para o feminino repleto de tabus sexuais passa a fazer parte da sociedade 

civilizada (na concepção dos europeus) como um todo. Um lugar atribuído a procriação e a 

erotização do corpo feminino começa a surgir em nossa cultura, contrapondo uma série de 

caracteres que compunha a cultura preexistente a colonização, resultando no conflito entre povos 

já ocupantes das terras – índios-americanos – contra os que desejavam possuir posse por daquelas 

terras – os portugueses. 

Tal conflito, junto à ganância dos portugueses pelas terras brasileiras, e a conflituosa 

escravização dos índios, leva a busca por resistentes trabalhadores em outros espaços. Assim a 

África virou ponto alvo de tráfico de trabalhadores escravizados. Com isso, aparecem as casas-

grandes e os senhores de engenhos. Segundo Freyre (2006), a Igreja Católica perde seu lugar maior 

na hierarquia de poder nas terras brasileiras, qual ocupava em Portugal. Porém, ainda permanece 

com a função primordial de catequização dos povos. Sendo assim, pela desejosa predominação 

cultural portuguesa, objetivada pela prevalência e sobreposição dos ensinamentos jesuítas sob 

qualquer outra cultura, padres e sacerdotes recebem um lugar dentro das casas-grandes, em prol de 

catequizar os escravos e escravas e propagar ensinamentos a toda a casa. 

As mulheres escravizadas vieram transportadas em grandes navios, junto aos homens 

também escravizados, sob condições subumanas. De acordo com Priore e Bassanezi (1997), as 

mulheres teriam sido postas nas senzalas com acesso e intermédio da casa-grande, dentro das casas-

grandes eram exploradas a sua culinária africana e também havia exploração e muitas vezes 

violação sexual contra as mulheres negras. Homens assumiam os trabalhos braçais e rústicos nas 

plantações de canas de açúcar e cafezais. Posteriormente, a busca primordial na África era por 

negras procriadoras, para aumento das mãos de obras para a economia lucrativa dos senhores. O 

que volta a fazer semelhança a relação de poder com o sexo trazido por Focoult (1993), onde ele 

relata o sexo como uma estrutura política de lucro e não somente pelo prazer. Nesta perspectiva, 

os senhores geravam filhos bastardos e rejeitados a paternidade dos mesmos e também explorado 

nos campos e lavouras, aparece uma nova miscigenação de raças a cultura brasileira junto a uma 

inferioridade e aparente segregação de etnias. 

A mulher negra também recebeu a função de ama de leite, para os filhos dos senhores e 

senhoras de engenhos, tomando os cuidados e ensinamentos sobre responsabilidade a toda infância 

da criança, de acordo a Freyer (2006). Nessa dialética se desenvolvesse a língua brasileira, sob 
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resquícios do desenvolvimento de um novo vocabulário, resultante desse encontro desde a infância, 

de forma continua e duradoura, entre tradições africanas e portuguesas. 

O envolvimento dos homens, senhores brancos, com as negras e mestiças fez com que a 

doença da sífilis se alastrasse ao Brasil no período colônia. Tanto branco, como indígenas e negros, 

contraíram a doença a partir da prática sexual promíscua exercida pelos senhores de engenho, 

desenvolvendo um surto no país. Ainda, segundo Freyer(2006), que não fosse contraída a doença 

pelo ato sexual, as amas de leite tanto contraiam de crianças infectadas, na gestação por senhoras 

da casa-grande, quanto transmitiam as crianças da casa-grande e as da senzala. 

As mulheres negras sofriam punições, dentre muitas perversidades das senhoras da casa-

grande, quando despertado ciúmes ao verem seus maridos apresentando desejo sexuais pelas 

mucamas. Enquanto as europeias adquiriam uma visão restrita e engessada sobre o sexo, na cultura 

africana a sexualidade era tratada de forma alegre e composta por danças de envolvimento místicos, 

como a música que era algo muito presente na cultura africana, assim retrata Alves (2011). Fator 

que apresentava desconforto as mulheres de cultura tão contida. 

Mulheres brancas eram obrigadas, pelos costumes cristã e sociais, a manterem uma vida 

monogâmica. Alves (2011) afirma que, pela falta de recursos e conhecimento intelectuais, que lhes 

foram restritos, eram obrigadas a se submeterem a casamentos falidos e abusivos durante toda a 

sua vida. Até então, não se falava em manter a castidade até o casamento, porém ao engravidarem 

antes do casamento as mulheres eram postas para fora de casa e deserdadas pela família.  

Isentas a qualquer envolvimento cognitivo e restrita à sua capacidade intelectual, a sociedade 

hegemônica conduzia os femininos para as não representações sociais. Esse fato pode ser 

identificado como disparador ao desenvolvimento da complexidade do feminino. Sendo a mulher 

imposta ao lugar de inferioridade perante o homem e seu poder, lhe é estabelecida uma dependência 

ao olhar do outro e pondo em relevância secundária o seu olhar de si. 

Nessa percepção a configuração feminina brasileira parte de uma constituição acerca de uma 

tendência conceitual regida pela visão política e cristã, em vigor de um reconhecimento de domínio 

viril que a restringe. É reservado a ela uma visão das partes e não do todo. Assim Chodorow (1978), 

citado por Scott (1989, p. 7), afirma que “O sentido feminino do Eu é fundamentalmente ligado ao 

mundo, o sentido masculino do Eu é fundamentalmente separado do mundo”. Em outras palavras 

Beauvoir (1970, p. 73), ressalta que, em características femininas, “seu domínio sobre o mundo é 

menos extenso que o do homem; ela é mais estreitamente submetida à espécie”.  

Essa complexidade é fruto da força que o masculino imperava no social e, sobretudo, na 

conceituação e imposição de comportamentos dessa mulher. Bourdieu (2012, p.45) fala, em 

relação à separação dos sexos, que “confere aos homens a melhor parte”, apontando que este tenha 

saído em vantagem nas seleções de âmbitos trabalhistas e no próprio desenvolvimento biológico, 
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considerando o fato de sobressaírem nos afazeres independentes e nas execuções de logísticas de 

estratégias grupais. Bourdieu (2012, p.45) ainda complementa: “moldados por tais condições, 

portanto objetivamente concordes, eles funcionam como matrizes das percepções, dos 

pensamentos e das ações de todos os membros da sociedade”. 

A prostituição surge em decorrência de uma busca por nova organização de vida para 

mulheres deserdadas, em consequência de conflitos com a família quando havia gestação fora do 

casamento. Junto a isso a limitação de possibilidade intelectual não lhe permitia outras 

possibilidades de trabalhos, segundo Freyer (2006). Assim, mais uma vez o sexo é utilizado como 

estratégia de lucro, embora ainda atender vantagem aos costumes dos homens burgueses.  

Consecutivamente a obrigatoriedade do casamento como peso de reparação, direcionada pela 

religião católica, seria fruto de uma nova estruturação social regida a seguimentos de estratégias 

que teriam como vantagens o masculino, qual não aparecia com punição aos atos sexuais fora do 

casamento. Assim, podemos entender que  

 

Se a posição do homem branco heterossexual de classe média urbana foi construída, 

historicamente, como a posição de sujeito ou a identidade referência, segue-se que serão 

diferentes todas as identidades que não correspondam a esta ou que desta se afastem 

(LOURO, 2007, p. 22).  

 

No período de 1600 até o século XVIII, Alves (2011) afirma que a igreja determina que não 

podiam ter relações sexuais antes do casamento. Prostitutas passam a serem caçadas e as negras 

passam a serem propagadas pela igreja como depravadas, sendo associada a uma visão cristalizada 

de que “incitavam” atração sexual aos homens brancos, com suas danças e abundancias nas curvas 

do seu corpo. E então o olhar contra o corpo feminino se volta novamente como um olhar de 

privação.  

Assim, fortalece os ensinamentos cristãos sobre a sociedade, impregnada de machismo e 

misoginia, desembocando numa segregação racial e diferenciação de gênero. Nessa percepção, 

Beauvoir (1970, p.101) afirma, “[...] na época em que o gênero humano se eleva até a redação 

escrita de suas mitologias e de suas leis, o patriarcado se acha definitivamente estabelecido”. Os 

valores impostos pela Igreja levam a repressão sexual feminina, levantando um novo tabu sobre o 

sexo e o corpo feminino para o social, desembocando no reforço da concepção de “recatada e do 

lar”. Majoritariamente, estabelecendo a concepção de mulheres branca o dever de procriação da 

espécie, seres reprodutores de uma sociedade civilizada e catequizada, sob o domínio da Igreja 

Católica e as negras a escravidão sexual e trabalhista pela burguesia. Então, a história transitada 
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pelos femininos brasileiro assegura o dito popular “Mulher branca para casar, mulata para transar 

e negra para trabalhar”, em resumo de todo percurso no período colonial. 

 

3. REVOLUCIONANDO O FEMININO NEGRO BRASILEIRO 

  

Teria sido a partir da Revolução Francesa, quando mulheres, brancas de classe média, se 

reuniram num movimento de luta a favor da conquista pelo voto, conhecido como o movimento 

sufragista, e assim surgindo o primeiro ato do movimento feminista. Como diz Beauvoir (1970, 

p.164), aí “florescera um feminismo sentimental”, tendo como prioridade a luta dos direitos e 

deveres para o gênero feminino em objetivo da emancipação social deste grupo. A partir de então 

muitas conquistas foram alcançadas, assim como o direito aos métodos contraceptivos e a escolha 

da gestação, embora ainda hoje sofra interferências do estado sobre as escolhas do corpo feminino. 

Beauvoir (1970) complementa: 

 

No século XIX, a querela do feminismo torna-se novamente uma querela de sectários; 

uma das consequências da revolução industrial é a participação da mulher no trabalho 

produtor: nesse momento as reivindicações feministas saem do terreno teórico, encontram 

fundamentos econômicos; seus adversários fazem-se mais agressivos. (BEAUVOIR, 

1970, p.17) 

 

Várias alusões negativas referentes a figura feminina ainda são disseminadas na sociedade 

brasileira com referência ao ato feminista. Aos poucos, especialmente a partir da década de 60, 

segundo Louro (2008), grupos de minoria sexual e étnica começaram a exigir ter voz ativa e 

participativa na sociedade. Mulheres negras e negros, estudantes, lutaram para serem vistas e serem 

reconhecidas no âmbito social, sendo assim posicionadas como parte da sociedade e sua 

composição, capaz de problematizar seus direitos e necessidades em parceria política. Um 

manifesto a passividade de gênero e raça. Como diz Lipovetsky (2000, p.14) “é apenas quando se 

esvaziam de sentido existencial e se chocam de frente com os princípios de soberania individual 

que os códigos ancestrais do feminino se eclipsam", levando a reflexão sobre a consciência de si 

desenvolvida no feminino que reconhece e luta pelas suas legalizações em participação social.  

Em 1975, caracteriza-se a literatura feminista, segundo Damasco, Maio e Monteiro (2012), 

como significante marco feminista no Brasil, partido de um viés voltado à saúde reprodutiva do 

feminino brasileiro. Porém, encontrou-se um olhar distante, se não ausente, dos quesitos dirigidos 

ao reconhecimento da necessidade de atenção e tratamento diferenciado perante as classes e raças, 

visando uma equidade na luta em prol ao avanço do feminismo brasileiro. 
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Feministas negras promovem debates e discussões sobre a saúde, em solicitação ao governo, 

por meio de parcerias com ONGs, que surgiam em apoio as causas do gênero e raça no país. Então, 

tomam conhecimento de que o governo tentava manipular a natalidade da população negra, através 

de políticas de intervenções, como esterilização cirúrgica das mulheres negras e mulatas 

brasileiras, assim relata Damasco, Maio e Monteiro (2012). As ativistas negras, voltaram-se para 

a luta pela conquista em atenção à saúde reprodutiva das mulheres negras, exigindo 

regulamentação do governo, que atendesse a diferentes práticas de saúdes públicas e “garantia de 

liberdade reprodutiva para as etnias discriminadas ” (DAMASCO; MAIO; MONTEIRO, 2012, p. 

143). 

A luta feminista ganha força no Brasil a partir de 1990, onde militantes se unem em prol da 

luta pela saúde pública de negras e negros no país, contribuindo com discussões para construções 

de políticas que atendam as demandas sociais periféricas, majoritariamente negra. Provocaram 

discussões contra o racismo nos serviços de saúde e conquistaram a introdução do quesito cor nos 

documentos de saúde públicas brasileira com a finalidade tanto de reafirmar-se enquanto cidadão 

daquela sociedade quanto em representatividade, buscando equidade de assistência para aqueles 

grupos de minorias, por vezes, excluídos socialmente. 

Até então, o movimento feminista vem se fortalecendo e se reconstituindo a favor de uma 

necessidade de pensar a mulher, enquanto condições de ser humano. Assim, Amorim (2011) 

destaca a expressão da mulher em sua constituição, por uma significativa aparição no social como 

“ativo e inovador pelo ato criativo, por contestar inclusive a si mesma. E hoje, ela busca 

alternativas, instrumentos, que lhe propiciem a diferença como sua base de constituição social, 

papel anteriormente atribuído à igualdade” (p.84). Embora ainda tenham que lidar com a dupla 

jornada de trabalho, muitas vezes atenção redobrada aos filhos, junto a vida domésticas, as 

mulheres conquistaram grandes espaços formais, de autonomia e independência.  

Mediante todas as conquistas que englobam lutas, traçadas até o século XXl, estão as lutas 

contra o sexismo, lesbofobia, racismo, misoginia e desigualdade de classe. Sobretudo, uma grande 

conquista contra a violência da mulher brasileira foi o decreto de lei federal, que adquiriu o nome 

de lei Maria da Penha, aprovada pelo Congresso Nacional no art. 226 da Constituição Federal, que 

dá suporte aos femininos contra qualquer ato que as violentem. De tal maneira faz-se perceptível 

o entendimento e consciência de como os femininos se ressignificam e adquire força como figura 

presente e ativa, não mais passiva e secundária, na sua trajetória histórica, surgindo novas 

possibilidades de atualizações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O artigo presente evidencia o sistema binário regido pela política social, com características 

e responsabilidades fixas e divergentes, sendo assim um sistema de segregação entre masculino e 

feminino. Faz-se perceptível a sobreposição do masculino ao feminino, qual ganha formas de poder 

e maior exploração no âmbito social, eclodindo uma sociedade sob uma perspectiva hegemônica 

masculina. Esse masculino ganha forças mediante a estrutura necessária a sociedade hegemônica 

de organização político, por meio de vantagens que os possibilita maior exploração, ganhando 

assim uma liberdade de investigação e implicação que o feminino não tem. Assim como o poder 

da escritura sagrada, manipulada por voz e mãos masculinas europeias, onde apenas menciona o 

feminino como características sagradas ou profanas, repercutindo de forma vigente numa 

predominância de poder diante as terras brasileiras. 

 Incumbida prioritariamente do dever de procriar e nutrir, o feminino se cristaliza no 

decorrer dos tempos sobre esses traços do social, desde a pré-história, reforçado na colonização do 

Brasil e ainda presente no período atual, século XXl. Sendo, ainda, vítima da premissa social que 

cabe ao feminino a submissão aos maridos, falta de espaço de atuação no âmbito social, 

impossibilidade de ter voz ativa no meio político, restrição no mercado de trabalho e redução 

salarial, dentre outras. Pois, embora hoje tenha ampliado suas possibilidades de existir, agir e 

intervir no meio social, ainda carrega resquícios de um patriarcado dogmático.  

 A tentativa da união de várias etnias contribuiu para a complexidade feminina no território 

brasileiro, pois a não almejada consolidação da cultura portuguesa por essas terras, junto a figura 

concisa do masculino na união de características favoráveis para si de cada etnia, oprime a 

possibilidade de atualização e ampliação da consciência de si para o feminino brasileiro. Tornando 

um fator interessante neste artigo a compreensão da rivalidade e a falta de empatia entre o feminino 

brasileiro, compreendido acerca de como lidava com os processos e marcos históricos 

significativos para a constituição de autonomia deste gênero durante a colonização do país. 

A tomada de consciência da mulher acerca do seu lugar no social, engendrado pela história, 

de acordo ao seu meio envolvido, provocou uma série de incômodos. Visto isso, mulheres 

revolucionárias se uniram para lutarem pela ocupação desses espaços na sociedade, formando 

núcleos de reconhecimentos e estratégias políticas denominando o movimento feminista, e assim, 

estimulando uma nova estruturação de constituição do feminino brasileiro.  

Por fim, este artigo propõe ser necessária a incitação de ciências voltadas para esse feminino 

no âmbito político-social atual, sendo indispensável a promoção de maiores discussões acerca 

desse gênero visto que o mesmo ainda se mantém em atualização, contribuindo na refinação de sua 
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identidade, apurando o entendimento a importância da representatividade para o mesmo.  Assim a 

psicologia poderá então fornecer a ampliação para tal, produzindo, no seu âmbito teórico, maiores 

discussões que busque aproximar-se desse núcleo em prol de trazer-lhes suportes e propriedade de 

si. Como produzir espaços de diálogos que possibilitem ao feminino construir estratégias de 

intervenções de saúde que gere maior propriedade desse corpo. Promovendo maior 

reconhecimento e transitar em suas possibilidades de existir, no contato de si com a história, 

vivenciando o aqui e agora. 

A ciência precisa discutir mais sobre esse corpo velado e camuflado por muito tempo pela 

regência patriarcal. O pulo que esse fenômeno social deu na história deve receber atenção e maiores 

promoções de políticas públicas voltadas para a saúde deste gênero. Esse corpo ainda precisa 

dominar a voz sobre o mesmo.  A nova atualização do feminino precisa ser assistida e atendida, 

visto que esta vem se atualizando de forma significativa e rápida em contato com os recursos 

tecnológicos do sáculo XXl, em contextualização e entendimento das novas demandas que surgem 

no meio social na atualidade. 
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