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As desigualdades de gênero que perpassam a sociedade encontram-se ainda
latentes em pleno século XXI, mesmo após as conquistas históricas do movimento
feminista. Tais desigualdades incidem sobre a totalidade da vida feminina, sendo a
inserção do mercado de trabalho um dos ângulos prioritários de manifestação das
discriminações sofridas pelas mulheres. De um lado, elas se encontram sob o julgo da
dominação masculina. De outro, o sistema capitalista, impregnado pela ideologia
patriarcal de gênero, explora o sexo feminino.
O capitalismo se apropria, principalmente, da mão-de-obra de mulheres
pertencentes a classes sociais mais baixas. Essas trabalhadoras costumam realizar
trabalhos que possuem uma maior carga horária e uma menor remuneração. A
submissão da mulher a esse tipo de exploração deve-se, em grande parte dos casos, à
necessidade de assumir o sustento do lar. Soma-se a essa questão, o fato das
trabalhadoras, muitas vezes, não terem tido acesso aos estudos e a qualificação
profissional.
Destacamos que, mesmo com o poder patriarcal abalado, ainda há uma
nítida hierarquia entre homens e mulheres. Os sustentáculos das relações desiguais de
gênero encontram-se vigentes e, por vezes, fortalecidos. Principalmente devido ao
reforço do sistema econômico. O capitalismo, impregnado pela ideologia patriarcal,
reforça o sistema de opressão que subjuga as mulheres.
A abordagem de tal problemática se faz indispensável na luta pela equidade
de gênero. A desconstrução da dicotomia público/privado que relega a mulher ao espaço
do lar e dificulta sua atuação como sujeito no mundo político e do trabalho, é fator
primordial para o empoderamento e autonomia do sexo feminino.
Neste trabalho, pretendemos demonstrar como o conceito de patriarcado
ainda hoje se encontra vivo na sociedade e conta com o reforço do sistema capitalista na
opressão e subjugação das mulheres. Para tanto, realizamos uma discussão teórica sobre
o tema em questão, articulando autores como Heleieth Saffioti, Terezita Barbieri, entre
outros.
Baseada na literatura referente ao estudo sobre mulheres, Barbieri (1992)
assinala três orientações teóricas que discutem o conceito de gênero: a primeira
denominada relações sociais de sexo, aborda a divisão social do trabalho como núcleo
motor da desigualdade entre homens e mulheres. Essa concepção utiliza-se em grande
medida da teoria marxista e prioriza os estudos sobre a inserção da mulher no mercado
de trabalho, a participação sindical e as mudanças tecnológicas. Desenvolve-se na
França e sua principal autora é Daniele Kergoat (1996).
A segunda orientação, relatada por Barbieri, concebe gênero como um
sistema hierarquizado de status ou prestígio social. Também enfatiza a socialização
como forma de aprendizagem de papéis sociais ao longo da vida dos indivíduos. Sua
principal autora é Nancy Chodorow. Já a terceira orientação teórica entende os sistemas
de gênero como sistemas de poder, nos quais as mulheres estariam em desvantagem.
Tem como principal expoente Gayle Rubin, que traça considerações a respeito dos
sistemas de parentesco e sobre a psicanálise. Por fim, Barbieri relata que,
posteriormente, a categoria gênero incorpora as teorias do conflito e do poder e também
as contribuições do pós-estruturalismo de Foucault, Deleuze e Derrida.
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Saffioti (2004) considera que o patriarcado é um caso específico das
relações de gênero, onde estas são desiguais e hierárquicas. A ordem patriarcal de
gênero admitiria então a dominação e exploração das mulheres pelos homens,
configurando a opressão feminina. Essa autora defende que, dentro do binômio
dominação-exploração da mulher, os dois polos da relação possuem poder, mas de
maneira desigual. A pequena parcela de poder que cabe ao sexo feminino, dentro de
uma relação de subordinação, permite que as mulheres questionem a supremacia
masculina e encontrem meios diferenciados de resistência.
As relações entre os sexos, em nossa compreensão, tanto no espaço privado
do lar, quanto no espaço público das relações civis, são caracterizadas por uma relação
hierárquica de poder. Nessa hierarquia a desigualdade e a exclusão das mulheres
manifestam-se e são explicadas com base nas diferenças físicas, sexuais e biológicas. A
construção sociocultural da identidade feminina e a definição de seus papéis como
figura passiva e submissa cria o espaço propício para o exercício da opressão masculina.
Saffioti (2004) defende o uso do conceito de patriarcado, pois esse
representa um tipo hierárquico de relação que está presente em todos os espaços sociais
e que é uma relação civil e não privada. O patriarcado concede direitos sexuais aos
homens sobre as mulheres, possui uma base material e corporifica-se. Além disso, diz
respeito a uma estrutura de poder que tem por base a ideologia e a violência.
Saffioti (2004) acredita que o sistema patriarcal e sua ideologia impregnam
a sociedade e o Estado. Para a autora, na ordem patriarcal de gênero, o poder é exercido
por quem for homem, branco e heterossexual. A sociedade é perpassada não apenas por
discriminações de gênero, como também de raça, etnia, classe social e orientação
sexual. Saffioti (2004) acrescenta que a grande contradição da sociedade atual é
composta pelo nó patriarcado, racismo e capitalismo.
Tais eixos perpassam a estrutura social, onde ocorrem todas as relações
sociais. Ninguém escapa, no entanto, da ordem de gênero patriarcal. O direito patriarcal
perpassa não só a sociedade civil, como também o Estado. A estrutura de poder
patriarcal foi absorvida pela religião e pela cultura. Com base nessa estrutura, toda a
esfera social é perpassada pela oposição binária entre homens e mulheres.
Destacamos também que o sexo feminino é o principal afetado pelas três
contradições fundamentais que embasam a sociedade. A mulher é, primeiramente,
discriminada por ser mulher, como se essa condição a tornasse incapaz, incompleta ou
falha. Se não pertencer à cor branca, sofrerá ainda mais preconceito. A herança histórica
do escravismo ainda é dominante em uma sociedade onde a cor da pele, muitas vezes,
vira sinônimo de caráter. Da mesma forma, a mulher pertencente às classes mais baixas
da sociedade é ainda menos valorizada como mulher, mais discriminada se for negra, e
igualmente excluída pelo seu baixo poder aquisitivo.
Para Saffioti, não há separação entre dominação patriarcal e exploração
capitalista. Saffioti (2004) destaca que, apesar dos progressos femininos na busca por
emancipação, a base material do patriarcado não foi destruída.
A despeito dos avanços femininos na conquista dos espaços públicos e de
uma divisão de papéis mais igualitária no espaço doméstico, a mulher ainda é a
principal responsável pelos cuidados com o lar e com a criação dos filhos. A ideologia
patriarcal continua bastante enraizada no imaginário coletivo. Por isso, muitos homens
têm dificuldade de assimilar funções no âmbito familiar que culturalmente são
destinadas às mulheres. Ao mesmo tempo, as mesmas encontram empecilhos na
conquista de espaço no âmbito público. São discriminadas, menosprezadas e julgadas.

De acordo com Durhan (2004), a industrialização e o surgimento do
capitalismo separaram radicalmente a produção da reprodução, em duas esferas
distintas. Criou-se, assim, uma forma específica de isolamento feminino no espaço
doméstico. Porém, para a autora, o capitalismo não excluiu a mulher da esfera pública.
O que ocorreu foi a inclusão simultânea do sexo feminino nas duas esferas, a pública e a
privada. Surge, assim, a grande contradição da condição feminina: “a percepção de sua
igualdade enquanto indivíduo na esfera do mercado e de sua desigualdade enquanto
mulher na esfera doméstica da reprodução.” (2004, p.346).
.Em nossa análise, podemos observar como ainda é presente na vida das
mulheres a contradição entre o público e o privado. A mulher encontra-se sempre
dividida entre as duas esferas: muitas vezes, para alcançar o sucesso profissional a
mulher precisa renunciar á vida doméstica; ao mesmo tempo, ao se dedicar ao lar esta
não tem condições de adentrar no espaço publico, por não conseguir conciliar a esfera
privada com a esfera pública.
Entretanto, mesmo com todas as dificuldades, o sexo feminino passa por
transformações que contribuem para a modificação das relações entre homens e
mulheres e afetam diretamente a condição masculina na sociedade. O advento do
neoliberalismo e a reestruturação produtiva que invadem o mundo do trabalho
impulsionam o crescimento da miséria e da pobreza. Faz-se necessário que todos os
membros da família adentrem no mercado de trabalho, e aos poucos, o homem perde o
papel de provedor familiar.
Em muitas famílias monoparentais, a mulher é a chefe e a provedora da
família, o que lhes exige uma maior interação com a esfera pública. Ao mesmo tempo,
grande parte do gênero feminino tem tido acesso à educação e qualificação profissional,
o que possibilita a homens e mulheres competirem pelos mesmos cargos e funções,
mesmo que a disparidade entre os salários ainda seja frequente.
Ressaltamos que, apesar de ser um reforço a ideologia patriarcal, o
capitalismo não deixa de contribuir, mesmo minimamente, com a inserção da mulher no
mercado de trabalho, através do reforço da individualidade e da competição de todos
contra todos.
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