
Colóquio Internacional  
“Narrativas do poder feminino” 

27 de Abril  
Faculdade de Filosofia do Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa   

Percursos femininos dos séculos XX ao XXI.  
Da mulher-natureza à mulher mulher-indivíduo 

Anália Cardoso Torres 
Socióloga  

Professora Catedrática do ISCSP  
Universidade Técnica de Lisboa 

www.analiatorres.net  



  O amor como tema e como objecto de análise e de investigação.  

  Sentimentalização, secularização, individualização. A explosão do 
tema. 

  Da mulher-natureza à mulher-indivíduo. 

  O que querem as mulheres? O que querem os homens?  



 Amores e desamores: para uma análise sociológica das relações 
afectivas (1986) 

 As relações afectivas e amorosas como dimensão das relações sociais e 
objecto de análise sociológica.  

 Os autores. A proposta de Luhmann.  
  Opacidade da sociedade/ maior investimento na intimidade. 

 Divórcio, conjugalidades e novas recomposição social. Visão macro e 
micro.  

 Os contextos, protagonismos, mudanças. 



Explosão do tema e das referências: anos 90 

  Giddens, Beck, Bourdieu,  

Amor e Ciências Sociais, 2002/2004 

Duas linhas estruturantes:  

  a valorização do afectivo (sentimentalização): na relação 
conjugal, na relação pais-filhos; Direitos das crianças; 
o As mudanças por dentro mas também as rupturas 

  Os processos de emancipação feminina (individualização no 
feminino) 



 Vinte anos depois os indicadores e os dados globais 
mostram um cenário um pouco diferente das visões de 
senso comum  

  Persistência da valorização da família (conteúdos igualitários, 
centralidade do afectivo) 

  Persistência da aposta no par (a Europa dos casais); situações de ruptura 
são transitórias. 

 Novas configurações familiares, reinvenção de papéis. 

 Tensões de novo tipo: conflitos de lealdade, pressões, incertezas. 



Últimos 100 e os últimos 50 anos. Novos modelos, novos 
valores familiares outros problemas.  

G. Therborn (2004)  
 Declínio da lei do Pai e da lei do Marido 

 “O Patriarcado, a lei do pai, foi o grande perdedor do século 
XX”; a longa noite até ao declínio…  



  Igualdade entre homens e mulheres: autonomia condição para a 
liberdade, para ser sujeito. Da mulher-natureza à mulher-
indivíduo  

    (A. Torres, 2001)  

  Processo ainda em curso “empurrado” por várias circunstâncias e 
condições histórico-sociais;  

  movimentos de mulheres, movimentos feministas; os movimentos mais silenciosos. 



 A erosão do modelo da mulher-doméstica/homem 
provedor da família. O modelo dos anos 50 e a cultura do 
desentendimento.  
  Pusemos o modelo em causa, quem o criou (Parsons) também…(os 

divórcios dos anos 60…) 

 A lógica do modelo antigo entra em dissonância – a 
partilha do trabalho profissional, implica (em teoria, 
ao menos) a partilha do trabalho doméstico e dos 
cuidados com os filhos  
 Dois provedores = dois cuidadores…;  
 negociações, conflitos, dificuldades,  



A aposta no íntimo como saída. Espaço de “controlo” quando tudo o resto 
escapa ao controlo? Excesso de expectativas em relação ao que pode dar a 
intimidade. Nesta dimensão também nada está “garantido”   

Conflitos de lealdade;  
 -Os indivíduos devem dupla obediência: a si próprios, por um lado, à família 
e à relação conjugal pelo outro.  

Dupla lealdade origina tensão entre individualismo e fusão. Mas as 
modalidades de resolução dessa tensão dependem, também, do estatuto 
social: há “mercados” variados para investir a satisfação e a realização 
pessoal. Mas nem todos… 

Os indivíduos são, por outro lado, levados a fazer o balanço entre a ficção da 
mudança e do bem-estar permanente e as vantagens da segurança e da 
continuidade. A tendência para a ideia de que lá, noutro lugar, é certamente 
melhor, ou dito por outras palavras, que a felicidade (e não só pecado…) 
mora sempre ao lado, reforça-se e pode acabar por se tornar recorrente.  

Os efeitos específicos de género, como veremos. 



O que é que as pessoas querem? Amar e trabalhar 

Amar, relação significativa, continuidade. 
Trabalhar, autonomia, independência económica.  

  Os valores dos Europeus – sem diferenças entre homens e mulheres – mostram que 
todos valorizam o mesmo. Com níveis de implicação diferentes.  

  O estereótipo não se cumpre.. (contra os argumentos as mulheres “querem é tratar 
dos filhos e estar em casa, não desejam postos de direcção, não querem 
protagonismos…)  



Vejamos alguns exemplos de convergência,  divergência 
e desigualdade entre homens e mulheres e voltemos 
depois às tensões do tempo presente. 



Convergências, diferenças e 
desigualdades… 

Resultados de pesquisa no domínio científico dos estudos de 
género mostram que nas nossas sociedades as diferenças 
inter-sexos são muito menores do que as diferenças intra-
sexos (Amâncio, Connell, Kimmel). A construção social da 
diferença.     

Discussão desses resultados a partir de vários rounds do European Social Survey mas 
também da análise de outros indicadores.   



Legenda:  
Descrição esquemática 

das distribuições 
sobrepostas de traços, 
atitudes e 
comportamentos por 
género. Estas 
distribuições sugerem 
muito maiores 
similitudes entre 
homens e mulheres 
do que diferenças.   

  Kimmel (2000:15). 



Convergências….  



Qual a importância de cada um destes aspectos na sua vida? 
(médias)  

Fonte: ESS1, 2002 
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Família Amigos Tempos livres 
Política 

Trabalho Religião 
Organizações de voluntariado Centro da escala 

Nada importante 

Extremamente importante 



Qual a importância de cada um destes aspectos na sua vida? 
(médias)  

Fonte: ESS1, 2002 
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Família Homens 
Família Mulheres 

Trabalho Homens 
Trabalho Mulheres 

Religião Homens 
Religião Mulheres 

Nada  

importante 

Extremamente importante 

Centro da escala 



Opiniões dos homens e das mulheres sobre a família 

Fonte: ESS, round3, 2006 



Opiniões dos homens e das mulheres sobre o trabalho 

Fonte: ESS, round3, 2006 



Anos de escolaridade completos (população) 
(médias) 

Fonte: European Social Survey, round 4 (2008) 



Anos de escolaridade completos (população) 
(médias) 

Fonte: European Social Survey, round 4 (2008) 



Anos de escolaridade completos (> 59 anos) 
(médias) 

Fonte: European Social Survey, round 4 (2008) 



Anos de escolaridade completos (30 - 59 anos) 
(médias) 

Fonte: European Social Survey, round 4 (2008) 



Anos de escolaridade completos (Até 29 anos) 
(médias) 

Fonte: European Social Survey, round 4 (2008) 





E desigualdades…. 







Disparidade no ganho médio mensal (percentagem entre 
sexos) da população empregada por conta de outrem 
com habilitações correspondentes ao ensino superior  

2004 2005 2006 

20,50% 20,30% 20,40% 

Disparidade no ganho médio mensal 
(percentagem entre sexos) da população 
empregada por conta de outrem com 
habilitações iguais ou inferiores ao 3º ciclo do 
ensino 

2004 2005 2006 

14,10% 14,10% 14,20% 

Disparidade no ganho médio mensal 
(percentagem entre sexos) da população 
empregada por conta de outrem nas profissões 
mais qualificadas  

2004 2005 2006 

14% 14,50% 14,90% 

Disparidade no ganho médio mensal (percentagem 
entre sexos) da população empregada por conta de 
outrem nas profissões menos qualificadas 

2004 2005 2006 

9,80% 11,40% 10.10% 

Fonte: INE (12/05/2009) 
NOTA: os dados referem-se a trabalhadores por conta de outrem a tempo completo com remuneração completa. 



Porquê?  

  A relação entre o lugar no público e no privado… 



Número de horas semanais gastas com o trabalho doméstico, casais em que ambos trabalham, 
por sexo e por país (médias) 

Retirado de: Amâncio, Lígia (2007) Género e divisão do trabalho doméstico – o caso português em perspectiva. In Família e Género em Portugal e na Europa, org. Karin 
Wall, Lígia Amâncio, 181-108, Lisboa, Imprensa das Ciências Sociais. 



Trabalho extraordinário  
Homens  Mulheres (%) 

ESS 2004 



Horas ocupadas em diversas actividades, segundo o sexo, ao dia 
de semana 

Horas ocupadas em 
diversas actividades 
durante o dia de semana 

Horas 
ocupadas 

pelos homens 

Horas 
ocupadas 

pelas 
mulheres 

Diferenças 
(aproximadas) 

de horas 

Trabalho pago (incluindo 
deslocações) 

9.0 8.1 +0,9 

Lazer e cuidados 
pessoais 

3.1 2.3 +0,8 

Trabalho doméstico e 
cuidados com os filhos e 
outros familiares 

1.3 3.8 - 2.5 



  A importância do trabalho profissional para as mulheres. 
Discursos na primeira pessoa; 



34 

Eu acho que se não trabalhasse não era nada na minha vida, 
felizmente tenho um trabalho” 

Andreia Gouveia, 43 anos, 2 filhos, cabeleireira, Porto 

“Eu gosto do que faço. Trabalho a dias (…) Mas gosto, dá-me prazer 
sair das casas e deixar tudo limpinho, ver que valeu a pena o 
esforço” 

Anabela Canhoto, 41 anos, 3 filhos, empregada de limpeza, Lisboa 

“Sou mãe, sou trabalhadora ,concerteza que o bem estar no trabalho 
influencia tudo, todos esses papéis como mulher, mãe, esposa todos 
se entrecruzam”.  

Daniela Correia, Desempregada com dois filhos, 2 e 8 anos, técnica de marketing,  
Porto.  



  “Eu trabalhei numa fábrica que era de produtos de sabonete líquido, 
detergente para as loiças e essas coisas...e então eram linhas. E esse 
trabalho, realmente, eu gostava tanto de fazer aquilo, trabalhar de linha, 
é um trabalho que rende, que se vê feito. E o trabalho de casa, eu gosto 
de fazer, mas é uma coisa que andamos sempre naquilo, naquele círculo 
(...) Eu gostava desse trabalho de linhas, gostava mesmo muito. Era um 
trabalho engraçado”.  

Mãe de duas crianças de 2 e 5 anos 

  "Agora sou senhora do dinheiro, sou senhora de comprar aquilo que 
quero, quando posso"   

Mãe de 5 crianças  

  Só não gostaria de deixar de trabalhar porque sou um bocado 
orgulhosa...eu ganho para comer. Se a gente não trabalhar já tem que se 
sujeitar mais àquilo que eles querem...Gostava de arranjar um trabalho 
não com tanta repressão, exigência...gostava de ser efectiva...mesmo que 
ganhasse menos, mas que fosse um trabalho em que eu me sentisse bem 
(...) ”.  

Mãe de duas crianças 



Homens Mulheres Total  

Só trabalhando as mulheres são 
verdadeiramente independentes 3.13 3.42 3.27 

Homens 
Activos  

Mulheres 
Activas 

Total  

Eu continuaria a trabalhar 
mesmo se pudesse receber um 
salário igual ao que recebo 
actualmente sem ter que 
trabalhar para isso 

3.05 3.04 3.05 

Quanto ao envolvimento dos homens na vida familiar? 
Os homens devem participar activamente na educação das crianças: 

4.01 
Os homens devem fazer metade das tarefas domésticas: 3.53  

Mas fraca adesão à ideia... 
Os homens devem reduzir a actividade profissional quando nasce um filho:  

   Mulheres:  2.94  
   Homens:  2,74           Discordância…   



Algumas considerações sobre o género; para uma 
leitura não essencialista (fugindo da média…) 

Género varia:   
 1) de sociedade para sociedade;  
 2) com o tempo histórico  
 3) com os momentos do ciclo de vida  
 4) dentro da mesma sociedade, no mesmo tempo histórico e no 
mesmo momento do ciclo de vida com a classe social  

 5) os significados atribuídos ao género não são só reproduzidos 
pela socialização, mas também porque se colocam os 
indivíduos em instituições e organizações onde as normas de 
género predominam e operam; e a partir das quais os 
indivíduos são avaliados e julgados. (ex. empresas, 
organizações políticas, instituições universitárias). 



  Sistema de recompensas e punições (Laura Krammer):  
 A mulher receosa de ser acusada de má mãe, o homem receoso de 

ser acusado de “irresponsável” ou mau provedor. 

  A adesão voluntária e (e retirando dela prazer) aos papéis de 
género considerados adequados. (R. Connell). 



  Algumas ideias :  

 O género não tem a ver com propriedades dos indivíduos mas 
com relações sociais e lugares nessas relações e nas instituições. 
Efeitos da centralidade das mulheres na esfera reprodutiva.  

 Não são as diferenças biológicas que produzem as desigualdades 
mas as desigualdades de género “os sentidos e os lugares 
atribuídos” que geram as desigualdades. Efeitos de arrastamento 
do ser mulher e de ser homem 

 Por tudo isto…cada um ainda se sente mais responsável pelo seu “antigo” 
domínio principal.  



Notas conclusivas  
Os resultados de pesquisa mostrados permitem confirmar que em 

dimensões fundamentais das representações e atitudes há mais 
semelhanças do que diferenças entre homens e de mulheres.  

Afastam-se assim visões essencialistas e diferencialistas insistindo 
na ideia de que as mulheres são diferentes (e piores ou melhores do 
que os homens). 

Confirmam-se que persistem fortes  desigualdades  no plano das 
práticas, do acesso a recursos, às esferas do poder político.  

Desigualdades tanto mais perturbantes, dado o facto de as mulheres 
tenderem a ser mais escolarizadas do que os homens.  



As mulheres têm persistido no sentido da sua autonomização e 
afirmação no espaço público, nomeadamente através do 
trabalho pago. Os homens não têm entrado, de forma 
equivalente, no espaço privado. 

A chamada dupla jornada torna muito difícil a afirmação no 
espaço público mais amplo (político).  

Persistem os traços da valorização da esfera produtiva e das 
barreiras nas instituições, no domínio prático e simbólico.  

Seria contudo desadequado desvalorizar os amplos processos de 
mudança que o percurso e a luta pela igualdade têm permitido.  

   Processos em curso…. 


