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Resumo: Este artigo tem o objetivo de descobrir o processo 
e possibilitar a compreensão das estruturas emocionais que 
incorporamos inconscientemente, as quais alicerçaram a 
identidade do ser feminino. Entender a influência, os 
modelos, as identificações das mulheres que culturalmente 
fizeram parte da sociedade e, portanto, estas marcas são 
capazes de influenciar a internalização da identidade 
feminina, no processo de individuação existe a escolha de 
um modelo que conscientemente ou inconscientemente a 
tornou mulher.  
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1. INTRODUÇÃO 

“As mulheres devem colocar-se no texto  
como no mundo e na historia por elas mesmas.”                     

Hélène Cixous 
 

A finalidade deste artigo é fazer um estudo sobre o processo da constituição 

da identidade feminina, mais especificamente sobre a natureza inconsciente das 

suas emoções e do processo de formação do caráter de ser mulher.    

A curiosidade de compreender o processo de formação da alma feminina 

nasceu ainda quando criança e eram muitas minhas indagações: questionava o 

fato de existir atividades que só os meninos podiam fazer; “porque as meninas 

podiam chorar e serem mais ciumentas do que os meninos?”, “porque as meninas 

tinham que ter “modos” de moça e os meninos podiam se comportar de qualquer 

jeito, que ninguém chamava a atenção deles?”. Estas situações são de difícil 

compreensão para uma criança, pois, na fase adulta irá aparecer de modo 

inconsciente este processo de aculturação recebido do nosso meio social. Nas 

palavras de Freud seria o retorno do reprimido. 

De repente os pais, professores e demais adultos começam a tratá-los de 

maneira diferente, as crianças não entendem seus reais motivos, mas de uma hora 

para outra não podem mais brincar como brincavam antes, não podem ir a lugares 

sem ter problema algum. Os pais começam a exigir informações detalhadas, por 

exemplo, dizer com quem saem, quem são seus amigos, etc. Esta repressão faz 

com que deixem de desejar muitas coisas e passam a desejar outras, até que lhes 

é dito que estão na adolescência. As mudanças do corpo, o interesse e a 

curiosidade sobre a sexualidade tomam conta do seu pensamento, do coração e 

do seu corpo, justamente porque se inicia o processo de transformação do corpo e 

de sua identidade de gênero. 

 Muitos adolescentes acabam formando conceitos totalmente equivocados 

em relação à sexualidade. A falta de diálogo com os pais e professores aumenta a 

dificuldade para entender o que acontece com o corpo e a mente nesta fase da 

puberdade. Existe na imaginação fantasiosa o estereótipo de como seria a sua 

identidade na vida adulta.  São muitas as emoções envolvidas nos seus 

pensamentos, sonhos e fantasias. Existe uma dificuldade de diferenciar o que é 

real do que é fantasia. Algumas das emoções acabam sendo esclarecidas por 
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algumas vivências, através de informações recebidas das leituras e (nada 

científico, leituras de revistas e livros de romance para adolescentes), as conversas 

com pessoas mais velhas. Consegue tirar suas dúvidas com seu grupo de amigas 

e professores. A interpretação sobre os fatos e experiências do mundo vivido 

depende da orientação recebida dos adultos. As escolhas acontecem de maneira 

consciente e outras totalmente inconscientes. 

Este processo de formação da identidade de gênero depende das 

identificações feitas pelas vivências emocionais e cognitivas durante a infância. 

Surgem então as dúvidas, bem como a diversidade de emoções confusas, isto é, a 

dificuldade de entender a origem de tais comportamentos e ao mesmo tempo 

percebe que as emoções têm vida própria e que estão presentes dentro do seu 

ser. 

 A maioria dos adolescentes sofre uma forte influência do processo 

educacional atual, como por exemplo; o grupo do qual fazem parte, como eles 

mesmo chamam, de que “panelinha’’ você faz parte? A orientação vocacional, as 

informações das doutrinas religiosas e outras ideologias têm sua origem na cultura 

do ambiente familiar, pois é onde se aprende informalmente os valores básicos 

para a estruturação do seu caráter. 

Todo este processo de aculturação está atrelado as ideologias determinadas 

pela cultura e pelas forças sociais e históricas. Estas idéias, ou mais precisamente, 

conceitos sobre a existência, acabam influenciando a vida das pessoas, gerando 

com isso muita angústia, ansiedade e melancolia, num momento delicado como é 

o da formação do caráter e dos valores éticos na adolescência. A constituição da 

psique depende, sem dúvida, destas forças ideológicas e culturais e muito disto 

está relacionado com a saúde ou com a doença emocional. Existe uma confusão 

de valores que são provocadas por este meio social, educacional, familiar e 

histórico.  

Outra questão que inquieta na fase da adolescência, fase essa onde se 

busca a própria identidade, é a submissão feminina aprendida dentro da família 

onde a maioria das mulheres incorpora um papel de submissão perante o homem. 

A gravidez é outro fato, pois são as mulheres que cuidam praticamente sozinhas 

de seus bebês, sejam meninos ou meninas. São estes bebês que, quando adultos, 

serão os líderes no comando da sociedade. Como explicar então. Porque o poder 
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encontra - se nas mãos dos homens? Por que o gênero masculino é o chefe da 

família? Por que o masculino representa a autoridade? Por que na Câmara Federal 

a grande maioria dos políticos são homens? Qual a explicação do poder masculino 

na Igreja Católica? 

Existe a possibilidade destas atitudes do mundo feminino serem assimiladas 

inconscientemente sem a consciência destas escolhas e decisões. A sociedade ao 

dar o privilégio ao masculino acaba cuidando e priorizando de forma diferenciada o 

poder dos homens. Esta incorporação dos mandatos é incorporada pelo bebê 

independente do sexo, existe um condicionamento cultural que acaba privilegiando 

um determinado sexo. A simples condição do sexo condiciona os pais a exigirem 

atitudes e comportamentos muitos diferentes em relação ao sexo masculino e 

feminino. O que levou o mundo feminino a incorporar inconscientemente os valores 

impostos pelo mundo masculino? Quais os motivos que fazem muitas mulheres 

não se permitirem usar o seu potencial? Onde está escondida a força feminina? 

Essas e muitas outras interrogações estão presentes neste artigo, pretendo 

buscar através desta pesquisa as respostas a estes questionamentos. Para fazer 

uma leitura do contexto social e cultural da identidade feminina é indispensável à 

utilização da teoria da psicanálise humanista. Neste caso esta pesquisa surgiu a 

partir da experiência analítica, no processo de análise pessoal, da terapia em 

grupo e da supervisão clínica. Este contato com a realidade feminina despertou o 

desejo de aprofundar e fazer novas descobertas sobre a constituição do caráter 

feminino.  

É necessário buscar uma compreensão dos motivos conscientes ou 

inconscientes de como a cultura estrutura o processo de identidade cultural e 

social. Então podemos começar a pensar que a constituição desta pessoa 

chamada mulher é fruto de um processo de identificação com os modelos 

propostos pela sociedade, cultura e educação. Qual seria a consequência quando 

uma pessoa não consegue um modelo identificatório na sua condição de mulher? 

Na verdade como se dá esta constituição do caráter social feminino? 

 Quando conseguirmos responder a estas questões poderá compreender e 

entender a maneira de ser, de pensar e de agir do ser feminino em nossa cultura. 

O artigo mostra o processo de identificação e a formação do caráter social, além 

disso, demonstra que esta incorporação cultural dos valores e crenças acontece de 
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maneira inconsciente. Esta influência acontece porque houve as mulheres que 

serviram de modelo e, portanto, deixaram marcas profundas capazes de 

influenciarem a incorporação da identidade feminina. Mesmo sendo mulher não 

deixa de trazer no seu íntimo uma humanidade com desejos de realização e 

satisfação. Esta individuação é um processo de auto descoberta, de análise crítica 

sobre o seu papel na sociedade como agente de mudança.  

 Em suma, faremos uma breve viagem na história, compreendendo o caráter 

feminino na humanidade, investigando de que maneira assumiu inconscientemente 

os mitos, costumes, tradições e crenças. Todo este acúmulo de vivência tende a 

moldar o modo de emocionar e existir da mulher. Procuramos na psicanálise 

humanista, uma teoria que seja capaz de estabelecer uma nova imagem da mulher 

em nossa sociedade. 

 Fazer uma reflexão sobre o processo de aculturação sofrido no processo 

de formação do caráter da mulher se torna necessário. Homens e Mulheres podem 

se conscientizar sobre as forças culturais, econômicas, políticas e educacionais 

que acabam tornando as pessoas distantes umas das outras. Esta realidade é 

reflexo desta disputa que existe entre os sexos.  

Sem dúvida a mulher é esposa, mãe, educadora, companheira, amante, 

trabalhadora e com todas estas qualidades pessoais pode levar para a sociedade 

uma mudança efetiva de um novo paradigma de liderança com a ajuda do seu 

toque de amor, compreensão, ternura, compaixão, condições básicas para que 

uma sociedade seja mais humana. Este processo de humanização tem relação 

com a dignidade e o espaço que as mulheres ocupam no meio social. Talvez esta 

pesquisa possa colaborar neste sentido de ajudar o mundo feminino a transcender 

a violência e a opressão que vem sofrendo pelos tabus e interesses discriminatório 

sobre a condição feminina. 

A mulher é a natureza encarnada, pois somente sua condição pode gerar 

um ser humano, este poder é uma experiência única e muito particular do mundo 

feminino. Nas palavras de Osborne (1993, P.75) entendemos que “o bebê é 

arrancado da felicidade que conhecia no útero e é atirado na experiência traumática 

de um mundo assustador”. Esta criança com certeza receberá todo cuidado e 

carinho necessário para a garantia de sua sobrevivência. Mas temos que levar em 

consideração que esta mesma mãe carrega uma bagagem cheia de crenças, tabus 
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e receitas assumidas de maneira inconsciente pelas pessoas do seu convívio social 

e cultural que com certeza vai influenciar no processo da formação da sua 

identidade feminina ou masculina.   

Os mitos, crenças, costumes e tradições produzidos pela cultura e assumidos 

inconscientemente pelo mundo feminino acabam repercutindo por toda sua vida. 

Para entender todo este processo de assimilação cultural e ideológico se faz 

necessário o resgate dos primeiros escritos deixados sobre a mulher pelos nossos 

ancestrais e assim compreender os mitos. No final do século XIX, início do século 

XX, o mito começou a ser valorizado por muitos estudiosos deixava de ser visto 

como uma simples história sem sentido.  

Os primeiros a utilizar os mitos como uma maneira de educar as pessoas e 

repassar algum conhecimento dos antepassados foram os gregos. Através desta 

forma de conto os escritores descreviam uma história permeada de metáforas, 

símbolos e com algum ensinamento sobre a existência. Foi uma maneira inteligente 

de passar às futuras gerações os aprendizados de seus antepassados, em cada 

mito existe uma lição a ser aprendida, uma mensagem a ser decifrada, porém todos 

os temas estão relacionados com a existência de cada ser humano. O mito além de 

ser envolvente retrata com uma fidelidade as buscas inconscientes do homem 

durante a sua vida.  Infelizmente também nos mitos estão presentes as crenças, os 

preconceitos, as ideologias que são passadas de geração após gerações.  

Para Erich Fromm (1969, p. 144), fundador da escola do pensamento 

humanista na psicanálise “O Mito como o sonho, apresenta uma estória 

desenrolando-se no tempo e no espaço, essa historia que exprime, em linguagem 

simbólica, idéias religiosas e filosóficas, experiências da alma que reside o 

verdadeiro significado do mito.”  

Portanto os mitos deixados pelos nossos ancestrais serviram para que os 

Homens pudessem interpretar a realidade vivenciada na época por eles, sem contar 

que cada cultura fez a sua interpretação a partir do olhar de suas crenças. Também 

podemos perceber que são infinitas essas interpretações, pois conforme a 

sociedade vai evoluindo surge também uma nova visão do homem.  

É interessante entender este processo histórico porque os homens 

desenvolvem estratégias de dominação sobre as mulheres. A submissão, a 
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aceitação incondicional de um papel abaixo na sociedade, a dignidade humana tem 

relação à imposição do medo, da ameaça pela força física e do uso da violência 

psicológica. 

Com o sistema patriarcal se impõe a monogamia nos relacionamentos 

conjugais, ou seja, esta regra só era assumida pela mulher nunca tinha real valor 

para os homens. A família era coordenada pelo pai, autoridade máxima, que vigiava 

e controlava as atitudes e comportamento da mulher. Assim acabou estabelecendo-

se uma ordem social organizada culturalmente com ajuda da religião e do estado. 

A função da religião representada pelos homens era impor o medo, a 

culpa para que a monogamia fosse vivenciada no foro intimo do seu superego. 

Portanto, faremos uma análise dos registros dos mitos a fim de compreender o 

processo de estruturação psíquica feminina. O texto retirado do livro “A Linguagem 

Esquecida”, trás registros da época em que a mulher detinha o poder, trata – se da 

era do matriarcado, nesta condição histórica a mulher era responsável, possuía o 

poder de gestar e administrar a vida. 

Sobre esse tema, Fromm afirma (1969, p. 151):  

 
“Em seu Mutterrecht (Direito Materno), publicado em 1861, Bachofen 
alvitrou que no começo da história da humana as relações sexuais eram 
promíscuas; que, por conseguinte, só o parentesco matrilinear era 
indiscutível, a ela somente se podia atribuir à consangüinidade, e ela era a 
autoridade e a legisladora – quem governava, tanto o grupo familiar como a 
sociedade. Baseando-se em sua análise de documentos religiosos da 
antiguidade grega e romana, Bachofen chegou a conclusão da supremacia 
das mulheres ter encontrado expressão não apenas na esfera da 
organização social e da família, mas também na religião. Ele encontrou 
provas da religião dos deuses de Olympo ter sido precedida por uma outra 
em que deusas, figuras maternas, eram as divindades supremas.”  
 

Hoje estamos vivendo um problema muito grave de ordem social, porém a 

sua observação passa despercebida, ou seja, a causa ainda não estudada com a 

sua devida importância. Muitos comentam, escrevem sobre o sintoma, mas 

precisamos entender melhor esta crise na estrutura social autoritária patriarcal.  Para 

entender esta estrutura social do patriarcado e do matriarcado é necessária 

entender o sistema ginetocrático matriarcal e o outro patriarcal. 

Este sistema social de poder tem uma ligação direta com o modo dos 

romanos e o seu sistema jurídico de criar as leis, normas e regras centradas nos 

direitos do pai de família. Esta herança cultural e de poder dos romanos foi 



 8 

incorporada do judaísmo, ou mais precisamente do antigo testamento.  Este poder 

de “possuir” e governar a família está baseada no sistema de direito primitivo 

patriarcal.  Nesta visão da “posse” as mulheres, os filhos, o gado, as terras eram de 

propriedade dos homens. Isto lhe dava o direito de fazer com esta mercadoria o que 

bem quisesse. 

Mas esta realidade do poder patriarcal ainda esta presente em muitos 

países, está em plena vigência a mais de quatro mil anos. Porém na sociedade 

matriarcal as relações com as coisas e pessoas acontecem de modo totalmente 

diferente. As pessoas neste sistema são respeitadas utilizam o diálogo, a 

conversação, a diplomacia para a solução dos impasses. Existe uma ética de levar 

em consideração a liberdade e a dignidade, por isto mesmo é questão humana e 

uma sábia atitude não utilizar-se do poder para dominar e explorar. Este sistema 

está baseado no poder que é conferido a mãe, com o exemplo de sua figura 

materna. 

Podemos inclusive fazer uma diferença entre o amor paterno e o materno. 

O amor do pai é sempre condicionado a alguma obediência e realização material ou 

intelectual. Para poder merecer sua atenção e receber algum elogio precisa se 

esforçar e muito, principalmente seguindo o exemplo da figura autoritária do pai. 

Sem dúvida existem pais e Homens que não utilizam deste expediente, esta 

observação recai sobre um contexto social, econômico, político e histórico de uma 

antropologia cultural enraizada nas memórias inconscientes destas civilizações do 

poder autocrático masculino. Por exemplo, o pai só vai amar o filho quando as suas 

expectativas de realização na vida forem alcançadas, caso contrário, receberá 

criticas e talvez até sua rejeição. 

Aquele filho que é mais obediente e mais próximo dos pais tem a chance 

de herdar o seu respeito, o seu amor e também as suas propriedades. Em quase 

todas as dinâmicas de família sempre haverá um filho que inconsciente ou 

consciente acaba sendo escolhido para perpetuar os desejos dos pais. Este pacto 

inconsciente entre o filho masculino e seu pai decorre da aceitação das normas, leis, 

regras e maneira de viver do pai; quase sempre o filho escolhido é primogênito.  

Mas numa sociedade matriarcal esta estrutura é totalmente diferente. Um 

dos princípios é de que a mãe ama a todos os filhos sem distinção, pelo menos tenta 

conscientemente. Como todos nasceram do seu ventre e indiretamente foram 
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cuidados e amados desde tenra infância, isto é tão verdadeiro e significativo que 

esta mãe não pode se dar ao luxo de escolher e alimentar um filho em detrimento do 

abandono e da fome de um outro. Esta sua prática está em completa sintonia com o 

seu instinto biológico de preservar e dar continuidade a vida. Esta relação entre a 

mãe e o filho esta baseada na experiência do amor recíproco, por este motivo que 

nas sociedades matriarcais não existe a divisão de poder hierárquico. Para uma mãe 

todos os filhos merecem sua atenção e cuidado, e esta ligação mais profunda 

baseada na proteção e na distribuição de afeto que garante a continuidade da 

espécie humana. 

Hoje estamos vivendo sobre o domínio do patriarcado do estado. O 

princípio das leis e da gestão política tem sempre as mãos dos homens. As relações 

de disputa e competitividade são os pilares que norteiam o domínio do poder ou 

quem tem mais poder. Na sociedade matriarcal o valor ético esta baseado nos 

vínculos de amor e respeito.  Existe uma instituição que tem a força do patriarcado 

desde o antigo testamento, esta tem sido a religião ocidental, porém não esqueça 

controlada pelos homens. Na bíblia as palavras são entendidas como divinas, ou 

seja, foi Deus na sua sapiência e onipotência que escolheu os “profetas homens”. A 

imagem personificada para mostrar este Deus é a figura de um velhinho, novamente 

aparece à figura masculina. Depois no novo testamento o redentor e salvador da 

humanidade é constituído de um poder divino chamado Jesus Cristo e também é 

masculino.  

Esta noção patriarcal esta internalizada na consciência das pessoas em 

nossa cultura ocidental, portanto esta prática de dominação, exploração, de guerra, 

de autoritarismo e do desejo de acumulação tem sua origem na religião hoje 

chamada católica. Diferente é a compreensão do homem e da natureza no budismo. 

Ao contrário existe um respeito e um cuidado todo especial pelo culto a natureza e 

as pessoas. Na psicanálise Freud mostrou através do seu conceito de “superego” 

que a incorporação desta figura autoritária é fruto desta sociedade ocidental e 

patriarcal. São estas mesmas ordens e proibições masculinas que estão no íntimo 

de cada pessoa. Esta ação é inconsciente quando o olhar de desaprovação ou 

rejeição de um comportamento é assinalado através de um olhar de condenação. 

Não precisa de palavras, este olhar leva a pessoa a mudar automaticamente o seu 

comportamento em obediência irrestrita aos desejos de seu pai. Esta educação 
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autoritária baseava seus princípios no medo e no castigo. Na sociedade matriarcal 

baseava-se no diálogo e através da expressão da ternura, compaixão, solidariedade 

e amor.  

A consciência humanista se coloca em oposição a esta consciência 

autoritária e de dominação. O humanista está além do papel de homem ou de 

mulher, consegue transcender esta questão de gênero, sua iniciativa se pauta em 

defender os direitos alienáveis do homem, de praticar a justiça e de fazer o bem. 

Existe esta condição de resiginificar na análise a constituição deste caráter 

dominador e egocêntrico. É preciso resgatar no íntimo de cada pessoa indepentende 

de ser homem ou mulher esta condição de compromisso de amor e compaixão para 

com o próximo. Esta humanidade está presente no homem e na mulher como nós 

percebemos através de suas atitudes, a bondade, a cooperação, a ternura e mais 

ainda, uma contribuição efetiva para melhorar a sociedade em que vive. 

Quando uma pessoa é segura de si, acredita nos seus valores e acredita 

no valor do diálogo e da participação não precisa delegar a uma autoridade de poder 

externo a vigilância e o controle de sua vida. A pessoa começa a tomar suas 

decisões e fazer suas escolhas com autonomia e sinceridade podendo, com certeza 

afirmar que está encaminhando-se rumo à felicidade, realização e saúde emocional. 

Começa a acreditar em si mesmo e conseguir desobedecer às regras, crenças, 

normas, medos internalizados pela figura de autoridade, aproxima-se do potencial 

humano. Ao viver deste modo estamos em harmonia com a natureza do cosmo e da 

natureza humana. O organismo humano tem este potencial, consegue responder a 

estas exigências saudáveis em todos os seus sistemas físico-químicos. Quando a 

pessoa vive de modo equivocado, os sintomas começam aparecer no organismo 

como uma forma de alerta.   

Esta crise do autoritarismo patriarcal na sociedade de hoje nos mostra a 

grande desvantagem de assumir esta identidade masculina, reverenciada por muitos 

e desprezada por boa parte das mulheres. Hoje em nossa sociedade a família está 

em crise, mas uma crise de valores de alteridade e de luta por um poder. Até porque 

muitas mulheres não aceitam mais esta condição de submissão e controle. No estilo 

de vida patriarcal, por exemplo, é o homem quem toma decisão, é o homem que 

cuida do dinheiro, é o homem que decide sobre a liberdade, etc. A mulher está 
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condicionada pelos pressupostos da cultura do patriarcado, em muitas ocasiões não 

resta alternativa a não ser a obediência.  

Em muitos casos a religião regida pelos homens usa deste expediente 

para dizer que Deus e Jesus Cristo aceitam as mulheres quando são obedientes e 

toda esta privação do mundo material e emocional deve ser colocada nas mãos de 

Deus, porque em sua divina sabedoria sabe como ajudá-las a superar estes 

momentos de intensa entrega e anulação do seu ser. Este condicionamento é uma 

espécie de imposição exigida pela obediência irrestrita às figuras de autoridade a 

Deus e aos homens.  Todo este sofrimento de abdicar de sua liberdade, de tornar-se 

submissa, um dia será recompensado por Deus na vida eterna.  Os homens 

perceberam que através do poder eclesiástico se pode muito bem manipular as 

mentes com o sinônimo de culpa e pecado.   

Existe esta obediência incondicional ao estado e a igreja; são duas forças 

estruturantes do superego social. O estado é a lei e a religião a moral, ambos estão 

em função para a dominação. A obediência, a culpa, o pecado são o espírito da 

alienação social. Qualquer ordem social e econômica tem muito medo da 

desobediência, esta internalização inconsciente é tão poderosa que as pessoas 

estão privadas de alimento, de casa, de amor, de emprego, de exploração e mesmo 

assim continuam obedientes às regras impostas pela sociedade em geral. A 

estrutura social depende antes da alienação da estrutura mental e psicológica das 

massas, esta condição de aceitação incondicional da privação e da obediência são 

estratégias de dominação das instituições dominadas pelo mundo masculino.  

Não existe um desejo de culpa, o patriarcado por todos os males da 

sociedade, mas sem dúvida podemos constatar os impérios de dominação das 

comunicações, do econômico, do religioso, dos bens materiais, da inteligência, da 

cultura, ainda encontram-se no poder de dominação do patriarcado. 

A questão mais significava é porque as mulheres obedecem e acolhem 

este pedido do patriarcado a viver na privacidade e na obediência incondicional sofre 

os auspícios de sua autoridade? A psicanálise pode, sem dúvida, ajudar as 

mulheres a superar esta condição de submissão social, cultural e histórica pelo 

caminho da análise porque, neste intercambio de idéias e pensamento, se pode 

refletir e tomar consciência sobre este aspecto inconsciente e desumanizante 

acolhido e vivenciado sem a mínima percepção da realidade.  
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Os meios de produção da sociedade precisam de trabalhadores 

submissos e obedientes a um modelo de exploração, principalmente das mulheres, 

que acabam tendo uma tripla jornada de trabalho, muito diferente da realidade dos 

homens.  

Hoje, em nossa sociedade contemporânea e pós-moderna, os 

trabalhadores estão preocupados com os erros que os computadores poderão 

assinalar no fim do expediente do seu trabalho, esta relação com uma máquina fria, 

sem emoção e quaisquer compromissos obedecem ao princípio do lucro. A máquina 

é um ser cibernético que se relaciona com o trabalhador. É uma relação distante e 

obediente aos princípios da vigilância das câmeras onde a filmagem controla a 

quantidade de trabalho.  

Desta maneira existe uma tecnologia a serviço do controle e vigilância, 

muito parecido com os olhos da figura paterna. O patriarcado aparece de forma 

disfarçada no mundo da tecnologia, inclusive em relação à exploração sexual das 

mulheres, a virtualidade criou a possibilidade de obter prazer e dominação das 

mulheres através do capital. O dinheiro é capaz de comprar sexo, subordinação, 

submissão, sadismo e outras formas de obediência ao poder do capital.  

Existe uma maneira que a sociedade devidamente organizada encontrou 

para fazer a revolução, mas a revolução francesa, a revolução industrial, a revolução 

tecnológica, a revolução comunista ou socialista não conseguiram extirpar de vez a 

prática do autoritarismo e da obediência. Mostra ao mesmo tempo uma série de 

avanços importantes em relação aos direitos humanos e sociais relacionados ao 

mundo feminino. A prática autoritária é tão grande que a mulher não pode decidir 

sobre o aborto, não tem o direito de tomar pílulas anticoncepcionais, de estabelecer 

uma relação homossexual, etc. Muitas mulheres perceberam o poder da 

organização como o único meio de reinvidicar os seus direitos de liberdade de 

expressão e de existir em uma sociedade muito diferente dos postulados da 

sociedade patriarcal.  

Acompanhamos historicamente uma lenta série de conquistas do mundo 

feminino, conseguiram força e coragem para dizer não a obediência cega ao 

patriarcado. Saíram do lar e foram ao trabalho porque reivindicavam a autonomia 

financeira. Decidiram que sua função social não era somente gerar filhos, mas 

estudar, ocupar cargos políticos e assim conseguiram ser desobedientes. A 
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educação, a política, a justiça, a religião condena de todas as formas qualquer 

iniciativa de desobediência. Para estas instituições a desobediência é o pecado mais 

grave que homem pode cometer contra Deus e o Estado.  

O mito do gênese de Adão e Eva do antigo testamento do paraíso 

terrestre da perfeição e da harmonia. Este ambiente era pautado pela ingenuidade 

em relação ao sexo, mas enfim viviam felizes distantes do mal. Mas existia uma 

regra fundamental, estavam proibidos de comer do fruto da maçã que representava 

a tentação, ou seja, aproximar-se da árvore do conhecimento. Tomados pela 

curiosidade natural desobedeceram a esta ordem e desta maneira aos olhos do 

patriarcado e de Deus cometeram o pecado original. Esta desobediência foi o custo 

que a humanidade pagou por transgredir a lei divina, ou mais explicitamente, as 

regras da dominação. Isto é tão verdade que o conhecimento em várias áreas do 

saber esteve por mais de mil anos sobre o domínio da religião católica. A 

humanidade não podia comer o fruto da árvore do pecado, ter acesso à educação, 

cultura e conhecimento geral possibilitava ao leitor o poder de pensar diferente, de 

questionar, de defender seus pensamentos e isto é um sério risco ao poder 

constituído do patriarcado na Igreja católica. 

Existe uma revolução muito especial, gostaria de comentar sobre a 

“revolução feminina”. Em primeiro lugar as mulheres lutaram e conseguiram o seu 

espaço na sociedade e na família. Tanto os filhos como as esposas deixaram de ser 

um mero objeto, como se fossem propriedades de seus maridos. Isto significa que 

as mulheres vão continuar defendendo seus direitos contra toda forma de 

exploração econômica e cultural do patriarcado. Ao analisar os frutos da prepotência 

e dos descalabros adimistrativos de nossa sociedade pelo mundo privado dos 

homens podemos constatar uma completa incompetência no gerenciamento destas 

questões sociais, econômicas e políticas. 

 As duas guerras mundiais experimentadas pela humanidade foram 

geradas pelo patriarcado. Em nenhum momento da história a humanidade se viu tão 

ameaçada pela destruição total ao começar pela corrida armamentista, da fabricação 

das armas nucleares e químicas, da completa destruição da natureza, etc. O 

patriarcado tem demonstrado um forte potencial para destruir e não será a 

tecnologia e muito menos o capital que irão mudar esta condição social.   
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Esta incompetência não se concentra somente na área da fome, da 

miséria, da ignorância, das injustiças sociais, etc. A incompetência mostra 

principalmente que em nosso país o patriarcado cuida mais dos terneiros do que dos 

seres humanos. Isto significa que morre mais crianças de fome por falta de cuidado 

do que os terneiros que tem uma boa alimentação e vacinas. Esta é uma sociedade 

do patriarcado, se valoriza mais bois e vacas do que as crianças, isto é sinal de 

incompetência total.    

As chagas sociais presentes em nossa sociedade passam despercebidas 

pelos detentores do poder político, isto não é sinal de inteligência, mas sim de 

completa perversão. As gerações futuras de meninas, garotas e mulheres sofrem 

com este despreparo masculino para gerenciar os bens públicos. A desconfiança em 

relação ao poder do patriarcado começa a corroer, existem sinais claros do inicio de 

sua decadência e depois do seu completo desaparecimento. A fé na autoridade do 

patriarcado optou pelo desenvolvimento tecnológico e econômico, mas em 

conseqüência desta atitude os problemas sociais são gritantes e grotescos. Em 

nosso país quase a metade de nossa população, ou seja, noventa milhões de 

pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, vivem na miséria, sem educação, 

moradia, sem emprego, são presas fáceis para o submundo das drogas. 

Dos sete bilhões de habitantes do mundo, três terços não usufruem dos 

recursos e dos benefícios gerados pelo sistema patriarcal autoritário. A ordem 

globalizada do poder constituído do patriarcado resultou num flagelo social. Isto 

mostra claramente a falta de sensibilidade, de amor, de compreensão, da alteridade, 

da ternura, valores arraigados na estrutura social do matriarcado. O mundo feminino 

começa a se reerguer e poder pensar o seu ser com dignidade e não como um 

objeto de domínio e poder. Existe este processo de recuperação da participação 

efetiva do feminino no gerenciamento da família e das questões públicas.    

Temos então o mito de Pandora, é a primeira descrição que temos 

registro sobre o surgimento da mulher, criada por um ser masculino, que idealizou a 

parte física e atribuiu as características e adjetivos idealizados por um homem, com 

outras palavras, o mito nos apresenta o ser feminino a partir de uma visão 

masculina. Assim, pretendemos compreender os motivos pelo qual o homem via a 

mulher de forma historicamente apresentada e emocionalmente como se constituiu a 

identidade cultural feminina no processo histórico: 
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Na interpretação de Sátrio (1997, p. 327): 

 
Zeus – estava furioso com o roubo do fogo sagrado dos deuses, que 
prometeu havia dado à humanidade”. Por isso, pediu a Hefesto, o Deus 
ferreiro, que fabricasse, com barro e água, um corpo, e que ao mesmo 
fossem concedidas a força vital e a voz, e que esta jovem virginal fosse tão 
linda quanto às deusas imortais. Todas as divindades lhe concederam dons 
especiais e a criatura recebeu o nome de Pandora. (...) Hermes (o 
mensageiro dos deuses), porém, pôs no seu coração a traição e a mentira. 
Foi enviada a Epimeteu, irmão de Prometeu, juntamente com uma grande 
arca. O irmão, já prevenido para não aceitar nenhum presente dos deuses, 
tentou recusar a oferenda. Contudo, (...) Epimeteu – cujo nome significa 
percepção tardia – apressou-se em desposar Pandora. Prometeu (...) 
conseguiu alertar Epimeteu para que não tocasse na arca e Epimeteu 
transmitiu o alerta a Pandora com ameaças assustadoras. Porém, Hefesto 
criou Pandora tão bonita quanto fútil e irresponsável. E assim ela abriu à 
tampa da caixa, pelo qual escaparam os males que Zeus havia recolhido-a 
velhice, o trabalho, a doença, a insanidade, o vício e a paixão-espalhando-
se pela Terra e contaminando a humanidade. A esperança, que por algum 
motivo fora trancado junto com os males foi a única que não escapou.  
 
 

 Para interpretar ou compreendermos um mito, devemos sistematizar o 

seu conteúdo e para isso vamos tentar compreender o que representam os símbolos 

existentes nesta história. 

Segundo Pereira (2007, p.34) “Quando um ser não sabe interpretar os 

signos, sinais e significados da existência acabam agindo por impulsos ou através 

dos outros.” Esta citação parece esclarecer como incorporamos as estruturas 

emocionais da mulher imposta pelo poder teocrático e patriarcal do mundo 

masculino. Então, o símbolo da mulher que deveria representar o complemento do 

homem num contexto histórico cultural na história da humanidade, nos é 

apresentado de forma inferior ao símbolo do homem.  

Quando falamos a palavra mulher iremos sempre associar a imagem com 

o símbolo. Para Mai (2006, p. 59) “termo derivado do grego symballo e significa 

colocar junto.” Na descrição do mito à imagem do feminino está internalizado com 

nitidez em nossa mente e ainda temos a possibilidade de colocar essa imagem 

dentro de um contexto maior, ela não é só imagem, ela vem acompanhada de 

signos, que para o autor, “são objetos ou eventos utilizados como lembrança de 

outro objeto ou recordação” (MAI, 2006, p.59)  

Portanto quando pronunciamos ou visualizamos um símbolo o mesmo 

vem acompanhado de todas as características aprendidas, as quais foram formadas 

em nosso cérebro junto com a imagem, pois uma imagem é incorporação de 
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significados e valores, depende da cultura e do meio social que o sujeito está 

inserido. Todas as imagens em nosso cérebro têm um valor afetivo, um conteúdo, 

uma forma, um significado manifesto e um significado latente, isto é, uns estão vivos 

em nosso consciente e outros estão guardados em nosso inconsciente, por isso não 

lembramos, mas as imagens estão lá. Uma imagem distorcida pode ter causas 

irreparáveis. Pereira afirma (2007, p.13) “A imagem é uma totalidade de signos e 

sinais. A simples expressão de uma paisagem apresenta um significado bem 

profundo do que se poderia pensar.” Então, quando Zeus (que também é uma 

imagem masculina, o deus dos deuses) ordenou a fabricação da mulher, junto com 

ela determinou como seria seu corpo e sua identidade, a vitalidade, a curiosidade, a 

teimosia, a beleza, a futilidade e irresponsabilidade, portanto, o mito apresenta a 

imagem da mulher com estas características. 

Já no início do mito percebemos que o poder constituído, o divino e a 

autoridade estão representados por Zeus, um ser masculino, a lógica faz 

concluirmos que o poder pertence ao mundo masculino. A inquietação é o que levou 

Zeus, o deus mais poderoso dos deuses, ordenar a fabricação da mulher com estas 

características até aqui descritas. Porque será que Zeus tinha essa imagem da 

mulher? Quais os motivos que o levaram a ordenar uma tarefa ao invés dele mesma 

executar? Quais os medos inconscientes de Zeus? Quais os medos inconscientes 

que o homem tem das mulheres? Que poderes as fantasias masculinas possuem 

para idealizar a mulher com tal perfil? De onde surge o desejo masculino de ter o 

domínio sobre a sexualidade feminina? Inconscientemente os homens teriam medo 

da força e da vitalidade sexual feminina?  

Para compreender essa linha de raciocínio temos que entender o que é 
uma emoção. O conceito de emoção para Huffel (2008)  

 
A emoção é um processo de reações fisiológicas e psicológicas,  agradáveis 
ou desagradáveis produzidas sempre que estamos em contato com nossas 
imagens, podendo ser conscientes ou inconscientes, aprendidas nas 
nossas vivencias. 
 
 

 Então, as emoções fazem parte da essência humana. Quais as 
experiências emocionais que teriam sido vivenciadas por Zeus para ele ter essa 
imagem de mulher? Segundo os estudos de Pereira, (2007, p. 130):  

 
O medo é o pior sintoma, porque nos coloca constantemente em confusão, 
em conflito, desequilíbrio, tornando nos violentos e agressivos com as 
pessoas e conosco. (...) A complexidade da emoção do medo limita o ser a 
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vivenciar a liberdade e exercer os poderes sem se sentir ameaçado, muitos 
estudo se tem sobre a emoção do medo.  
 
 

 Podemos pensar que Zeus talvez estivesse vivendo um momento de 

conflito, necessitando ocupar seu espaço por ter o poder ameaçado, projetaram na 

figura da mulher todos seus medos inconscientes, traumas, enfim, poderia ser a 

mulher uma ameaça para o mundo masculino?       

Temos a primeira imagem da mulher apresentada para a humanidade, 

uma criatura cujo corpo foi fabricado de barro e água. O que representa o barro? 

Seria o barro esse lado sujo que depositaram na imagem feminina, ou seria esse 

lado obscuro, essa sombra, esse medo que o masculino sente em relação ao 

feminino? O que representa a água? Seria a água o símbolo da virgindade, da 

pureza, a sensibilidade ou o mundo das emoções que a água representa? Cada 

leitor poderá fazer suas conclusões segundo suas experiências de vida.  

Mas é fato que o mito veio para marcar, sinalizar e determinar a imagem 

do feminino, sendo um desafio ainda longe de desvendar, compreender e desfazer 

essa identidade imposta e determinada pelo homem incorporado pela maioria da 

humanidade, masculina e feminina, com exceção de uma pequena parcela de 

homens e mulheres que compreenderam o processo da vida e aprenderam a amar 

verdadeiramente o próximo, pois, o gênero pouco importa para que vivamos de fato 

uma relação autêntica. Refere-se Pereira, (2007, p.67) “Todos os seres humanos 

necessitam de uma condição básica de amorosidade, de afetividade de intimidade, 

de ética, de respeito, de humanidade, de calor humano, de amizade, de confiança.” 

Também foi concedida à ela força vital e voz, ainda que fosse linda e 

virgem. A força vital poderia estar no inconsciente masculino, sendo a mulher a fonte 

de vida, fez com que Zeus concedesse esta energia à mulher, seria com interesse 

na procriação e assim garantir a continuidade da espécie.  Um ser lindo também é 

sedutor, seria um poder concedido, ou seria a mulher um objeto? 

Tudo que é belo seduz instantaneamente, vemos essa prática nos dias 

atuais, incorporado pelo capitalismo selvagem, refiro-me que, para atrair 

consumidores, o sistema se utiliza exageradamente de belas mulheres, essa prática 

teria a humanidade aprendida com o mito de Pandora? Estaria incorporado pelo 

inconsciente coletivo? E a virgindade qual seria o desejo de ter uma mulher virgem, 
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pura e inexperiente sexualmente? Seria para não correr o risco dos homens serem 

comparados e assim garantir fidelidade? Estas questões servem de subsídio para 

começarmos a refletir sobre as condições do “eu feminino” e seu processo de 

estruturação de sua identidade.   

 A partir da futilidade e irresponsabilidade de abrir a caixa descrita no 

mito, trazendo assim a desgraça para o homem, podemos levantar várias hipóteses. 

Primeiro Zeus querendo seduzir Epimeteu com uma bela mulher, como se esta fosse 

um objeto capaz de cegar um homem. Segundo o mito atribuiu na essência da 

personalidade feminina a curiosidade, entendendo curiosidade como o desejo de 

ver, informar-se e aprender de algo íntimo do ser feminino, por outro lado dando uma 

conotação pejorativa do termo curiosidade  como negativo, prejudicial e até maléfico. 

A teimosia seria a terceira interpretação que o mito aborda, quando 

Pandora recebe a ordem do masculino para que não abra a caixa, ordem dada de 

forma ameaçadora, pois caso não obedecesse seria punida, como de fato foi, sendo 

responsável pela possibilidade de evolução da humanidade por longo período, 

afirma o mito. Mas o ser teimoso como tudo não tem somente o lado negativo, 

insistir por alguma coisa tem seu lado positivo, imaginem se desistíssemos de uma 

experiência que na primeira tentativa não desse certo, o que seria da medicina, da 

tecnologia e de tudo que já mudou e se transformou.   

Muitos estudiosos do mito defendem que Pandora oportunizou a 

humanidade a desenvolver suas habilidades, pois parece que nós humanos 

funcionamos quando algum obstáculo nos é apresentado, como se fosse um 

desafio, necessitando assim nos esforçar e buscar dentro de nós soluções, muitas 

vezes superando nossas expectativas e a dos outros. 

Posterior aos mitos tem as escrituras bíblicas, que apresentam a mulher 

em semelhante situação, com a mesma conotação pejorativa e perversa que o mito 

citado neste artigo, a história de Adão e Eva, coloca Eva em semelhante contexto da 

qual foi colocada Pandora. Está no livro de Gênesis que Eva oferece a fruta da 

árvore proibida a Adão sendo expulsos do paraíso e ainda a mulher condenada a ter 

seus filhos com dor e ser dominada pelo homem. Vimos que os adjetivos para com o 

feminino são maldosos e culposos, sendo Eva julgada e condenada pela 

humanidade para não habitar o paraíso e todos os seus descendentes nascerem 

com o pecado original. O homem continua sendo visto como ingênuo, exaltando 
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assim a esperteza feminina, tanto Epimeteu quanto Adão foram seduzido pela 

mulher.  

Mansur nos relata que as primeiras figuras femininas, segundo o 
imaginário judaico-cristão, foram Lilith e Eva, as primeiras mulheres de Adão: 
Mansur coloca que: 

 
Eva é descrita em Gênesis como uma criatura fraca e frívola que, por ser 
acessível às tentações da carne e da vaidade, torna-se culpada pela 
infelicidade do homem (...).  A figura de Lilith aparece em inúmeros estudos 
bíblicos e outros livros sagrados da tradição judaico-cristã, como sendo a 
mulher de Adão anterior a Eva. Considera-se que, embora não seja citada 
explicitamente no Velho Testamento, está presente em passagens sutis e 
subentendidos (...). Lilith tem sua origem no mesmo pó que Deus modelou 
Adão, não se admitindo inferior e submissa (2003, p. 23). 
 
 

Percebemos que tanto no mito quanto na passagem bíblica, a mulher 

carrega um fardo que talvez não seja intrínseco ao feminino, como acredita a maioria 

das mulheres, e sim um fardo que homens ao longo da história depositaram nos 

ombros femininos. Também foi com este olhar masculino que os escritos da 

antiguidade foram descritos e que continuam sendo lidos e cultuados em pleno 

século XXI.  Ao longo deste período a mulher vem lutando no sentido de conquistar 

seu espaço no mundo e assim precisou percorrer um longo caminho ciente de que a 

história conta sua trajetória atribuindo – lhe muitas características que não são 

exclusivas do feminino. Sua vitalidade proporcionou ver o lado positivo de tudo o que 

lhe foi atribuído, que tudo tem uma aprendizagem e que poderiam ser aliados para 

ocupar seu papel na sociedade. 

 Foi da curiosidade herdada por Pandora, da maneira questionadora de 

Lilith e da desobediência aprendida com Eva que as mulheres vêm num processo 

galopante de autoconhecimento. Então compreender onde se alicerça o feminino e 

cortar o cordão umbilical da submissão masculina contribuirão para a quebra desse 

paradigma onde o poder é exercido pelo masculino. Compreender que masculino e 

feminino são duas forças que se completam que a natureza exige o equilíbrio, onde 

os dois são imprescindíveis para a continuação da espécie. 

Fromm afirma no seu livro a Arte de Amar (1988, p.36) que “as próprias 

diferenças entre indivíduos devem ser respeitadas, pois, se é verdade que somos 

todos um, não menos verdade é que cada um de nós é uma entidade única,um 

cosmo por si mesma” 
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 A aculturação do eu feminino no processo social e histórico surge desde o 

poder do cristianismo até a origem da psicanálise, muitas teorias foram defendidas. 

A compreensão destas teorias não elevou a imagem feminina, e tão pouco quer 

tornar poder do “status” masculino, mesmo assim as mulheres continuam criando 

seus filhos machistas e suas filhas submissas. 

A psicanálise é a ciência que trabalha com a alma das pessoas, por isso 

oportuniza o ser humano curar a psique buscando a sua libertação e independência 

no desenvolvimento da sua individualização de forma consciente. O 

autoconhecimento é condição para vivenciar o amor. E o amor é condição básica de 

saúde emocional. 

A Teoria da Sexualidade de Freud marcou significativamente a história da 

humanidade principalmente para o mundo feminino, no que tange as estruturas da 

psique feminina. Em 1905 nos “três ensaios a teoria da sexualidade” coloca o termo 

sexual de forma a estar relacionado a um conjunto de atividades, e não somente 

ligados aos órgãos genitais. Sendo estas atividades iniciadas na infância, 

permanecendo até o final da vida. 

Esta nova visão da sexualidade revolucionou uma época em que 

acreditava que o sexo era um instinto e que sua finalidade não estava atrelada a 

reprodução biológica. A partir de Freud o sexo foi relacionado com o prazer. Este 

“princípio do prazer” tem haver com o orgasmo. Também contribuiu para a queda de 

muitos preconceitos e começou a dar mais importância para o desenvolvimento 

psíquico e sexual. 

Não é objeto de estudo neste artigo a teoria da sexualidade freudiana, 

mas não podemos negar que muito contribuiu para que compreendêssemos o que 

aconteceu com a psique feminina, a liberdade de viver a sexualidade foi conquistada 

na superação de crenças e tabus internalizados culturalmente. Hoje a mulher 

consegue aceitar este desejo sexual e tendo o prazer como parte fundamental da 

condição humana. 

As pesquisas sobre a sexualidade infantil feitas por Freud deram um rumo 

diferente na compreensão das estruturas psíquicas, pois a manifestação sexual na 

infância fez com que fossem vistas como uma pulsão natural do ser humano e não 

como sendo um pecado ou anomalia.     
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Nascemos em uma sociedade historicamente e culturalmente machista, 

isto é, onde o masculino manda, dita regras e, portanto, governa com interesses 

voltados a esse universo dos homens. Somos frutos desse processo que ao longo 

de sua história alimentou o domínio masculino, seja ele um mito, uma disputa de 

gênero ou próprio do desejo da natureza. 

Quando nascia um bebê, a expectativa girava em torno de saber o sexo: 

se é menino ou menina? Essa primeira pergunta determinava a importância que o 

gênero tem num mundo social, onde os padrões de comportamento apontam 

automaticamente para as questões de gênero. Esse bebê recém nascido começa a 

ser educado dentro dos valores familiares que seguem os costumes do meio em que 

estão inseridos. As meninas são ensinadas de uma maneira e os meninos de outra. 

Existem brincadeiras que são permitidas somente para as meninas e outras somente 

para os meninos, e é assim que vamos incorporando a cultura do ambiente em que 

vivemos, pois, os meninos irão assumir um papel na sociedade e as meninas outro. 

Isso é tão forte em nossa sociedade que acompanha a história da 

humanidade desde os primórdios até os dias atuais. Lógicos que tivemos mudanças, 

conquistas, e que tudo isto levou com certeza a uma evolução, mas não podemos 

negar que as questões de gênero ainda são fortes em nosso meio, basta vermos 

uma pessoa que esteja fora dos padrões da “normalidade”.  Ainda assim coloca-se 

em dúvida seu caráter, como se a opção sexual interferisse na sua moral.  

Essas idéias podem parecer bem dualistas ao leitor, mas o que gostaria é 

de compartilhar as reflexões ou constatações através das leituras feitas, de que as 

conquistas até aqui são um universo onde devemos levar em conta as diferentes 

culturas regionais. Muitos já tiveram a oportunidade, no campo do conhecimento de 

poderem compreender a sociedade de uma maneira diferente, mas uma grande 

parte continua a viver num mundo aonde o acesso à leitura ainda não chegou. E o 

acesso ao processo de autoconhecimento está distante da maioria da população. 

Portanto, o meio social influencia a estruturação do sujeito, por essa conjuntura 

social e política. O nosso olhar psicanalítico permite a conclusão que a constituição 

do ser é um processo moroso, porque estamos pautando na possibilidade de 

mudança do caráter feminino. 

Todos os mitos, as lendas e as teorias escritas até hoje sobre a mulher 

foram formuladas por homens. Podemos entender os motivos pelos quais a mulher 
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sempre foi inferior aos homens, e não estamos nos referindo à força física, mas 

principalmente a capacidade intelectual e emocional. As teorias ou mitos têm uma 

simbologia, um significado na formação da sociedade civilizada, entre eles, o de 

definir o papel da mulher na sociedade. Até então este papel foi relegado a ser 

dona-de-casa e para a procriação e criação dos filhos, sem oportunidade de 

freqüentar as escolas e, portanto, ausente da vida pública e política.  

Surgiram, no século passado, várias teorias sobre a sexualidade feminina 

a partir de afirmações e suposições masculinas, pois o mundo masculino entendeu 

que o aparelho genital feminino servia apenas para a procriação, e assim sendo, 

todas as mulheres nasceram para serem mães. Uma das afirmações seria caso uma 

mulher decidisse não ser mãe:  

Segundo Kusnetzoff (1988, p.22) “então que, se uma mulher não deseja 

ter filhos por opção pessoal, ou não se emociona até as lágrimas quando vê um 

bebê, sofria de problemas mentais.” Também o termo “instinto materno” 

mitologicamente faz com que a maioria das mulheres se sinta como uma figura que 

tem características universais, em outras palavras, se é mulher e, portanto, tem 

órgãos sexuais femininos, nasceu para ser mãe e deve se tornar delicada, amorosa, 

paciente por conta desse instinto maternal. 

Essas características contribuíram também para que o homem 

autorizasse a mulher a se envolver em profissões tais como de enfermeira, 

professora, doméstica e outras tarefas de servir com pagamentos inferiores às 

demais tarefas masculinas, como se essas não tivessem o valor ou o peso das que 

os homens desempenhassem. Nos primeiros meses de vida, um bebê não distingue 

diferenças como, por exemplo, a cor das roupas e alguns brinquedos, somente 

quando estão maiores que estas diferenças começam aparecer inclusive na 

configuração na questão de gênero. 

Os pais agem diferentemente, dependendo do sexo da criança. A mãe é 

parceira de sua filha e as brincadeiras fluem, é fácil para a mãe entrar no mundo da 

menina. Já com os meninos é mais complicado, mas a mãe brinca mesmo assim, 

mas tem dificuldade de ensinar os valores e práticas do patriarcado. Com o pai as 

brincadeiras com as meninas são mais complicadas. O pai se esforça, mas as 

brincadeiras não fluem porque não sabe como transmitir os valores do matriarcado, 
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pois elas são tão delicadas que não é possível brincar como com os meninos, pois 

as brincadeiras são mais rudes e pai e filhos brincam de igual para igual. 

Resultados de pesquisas mostram que o material escolar é extensão do 

corpo da menina, nesta idade tem consciência sabe que não pode emprestar aos 

colegas do sexo oposto. “Eles querem apenas isto”. “Querem somente usá-las”. As 

meninas perdem o material escolar com muito menos freqüência que os meninos e, 

para eles, os pais o repõem com maior rapidez. Podemos observar que desde muito 

cedo, sutilmente, os padrões de comportamento são transmitidos, assimilados e 

fixados, como o sentido de posse e de cuidado, a responsabilidade pela perda, as 

diferenças de gênero, de como conquistar o que se quer. 

Por último, a pesquisa permitiu um estudo da razão pelas quais alguns 

professores sentam os meninos junto com meninas em sala de aula, em muitos dos 

casos é para que a menina boazinha acalme o menino que está inquieto e 

descontraído. Afirma Kusnetzoff (1988, p.25) “desde pequena,  a mulher cuida do 

homem,  limitando os movimentos dele e limitando-se”. A adolescência, para as 

meninas, é um momento marcado por vários motivos que a sociedade impõe, e 

neste período a “turma” tem importância fundamental, pois as regras são ditas por 

elas como se vestir, o tipo de música, os ambientes frequentados, programas de 

televisão, enfim, uma tendência a obedecer cegamente às regras determinadas pela 

sociedade. 

Culturalmente a jovem adolescente percebe o quanto é difícil ser 

“feminina” numa sociedade que já criou expectativas para o seu futuro e para todas 

as garotas, que devem preparar-se para o papel materno e o casamento, embora 

isso já tenha mudado num percentual significativo, ainda assim é muito forte em 

nosso meio social. É difícil compreender os motivos que levam uma mulher a não 

optar pelo casamento ou ainda não querer ser mãe, parece que esse assunto é 

coisa do passado, mas só parece, pois o olhar sob a mulher não difere muito dos 

registros da história do feminino. Vários autores demonstram em seus escritos que o 

papel da mulher-esposa-mãe, ainda é o que mais dá segurança na vida adulta. A 

não realização do casamento causa um sentimento de fracasso, podendo levar a um 

quadro patológico na mulher. 
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3. CONCLUSÃO 

Apesar de a história trazer fatos comprovando o poder masculino 

menosprezando o feminino, acreditamos que a sociedade tem alma feminina, pois 

os primeiros vínculos com um ser humano, o novo ser, seja ele feminino ou 

masculino, é através da mãe. No campo das emoções existem muitas teorias que, 

na hora do nascimento, somente os corpos de mãe/bebê se separam, mas acredita-

se que eles continuam ligados emocionalmente, é como se o bebê ficasse 

conectado com a alma da mãe, em outras palavras, tudo que a mãe sentir o bebê irá 

sentir, são dois corpos e uma emoção. 

Também identificamos como se formou a imagem feminina no decorrer da 

história da humanidade. Pautada numa descrição equivocada, onde a curiosidade, 

teimosia e poder de sedução formam um conjunto de características que estruturam 

a imagem feminina. Este estudo não tem a pretensão de iniciar uma guerra de 

gênero, mas sim refletir sobre a condição feminina, os questionamentos que muitas 

meninas têm é porque não sabemos da história feminina, ninguém questiona a 

condição e o papel da mulher na construção do mundo, é como se hoje ainda a 

mulher está, para a maioria, para reprodução dos filhos e criá-los.  

O poder está nas mãos do patriarcado masculino porque as mulheres 

assim o desejam, e este desejo podemos dizer que é inconsciente, não que 

devêssemos lutar para tomar esse poder em mãos femininas, mas que homens e 

mulheres podem caminhar lado a lado na construção de um mundo mais justo e 

fraterno através da força masculina e pela criatividade feminina. Onde as relações 

entre masculino e feminino estivessem no mesmo patamar, ninguém querendo ser 

mais e nem menos do que o outro.  

A questão de poder masculino está incorporada pelo mundo feminino 

inconscientemente, pois a religião foi e continua sendo uma grande aliada para que 

estas regras continuem presentes em nosso meio como algo inquestionável e 

intocável na continuidade do poder do patriarcado na política através do Estado e na 

Religião através da obediência irrestrita ao poder constituído.    
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