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A história das mulheres não é só delas, é também aquela da família, da criança,
do trabalho, da mídia, da literatura. É a história do seu corpo, da sua
sexualidade, da violência que sofreram e que praticaram, da sua loucura, dos
seus amores e dos seus sentimentos.

(Del Priore 2008: 7)

1 Introdução

“Será necessário lembrar? As mulheres sempre trabalharam” (Perrot 2005: 241), porém,
nem sempre receberam/recebem remuneração por isso. E como ressalta a historiadora, o que se
colocou como um problema para elas “foi o exercício de trabalhos assalariados, ofícios e
profissões praticados fora de casa” (Perrot 1998: 97). Esse problema se mostrou de forma mais
acentuada na classe burguesa, pois as mulheres mais pobres justificavam o trabalho assalariado
pela necessidade de ajudar no sustento da família. Mesmo assim, o trabalho fora de casa, para
essas mulheres mais necessitadas, se dava como uma extensão do trabalho de sua própria casa,
pois a maioria delas trabalhava como domésticas, amas, lavadeiras, costureiras. E para as
mulheres mais abastadas financeiramente, como justificar que podiam e queriam ter uma
profissão, um trabalho remunerado fora do lar? Restava a essas mulheres, então, reunirem-se na
resistência ao destino traçado para elas, mas não por elas.

Durante muito tempo, a existência do homem se justificou, socialmente, pelo trabalho,
enquanto que a existência da mulher, pela reprodução. No entanto, com as mudanças sociais,
políticas e culturais, junto aos movimentos de resistência, surgem para os sujeitos, em especial
para a mulher, os novos espaços sociais. No século XX, com os movimentos feministas, a
Segunda Guerra e a Revolução Industrial, as mulheres, sujeitos da resistência, mudam e escrevem
a sua história. Acontece então a representativa inclusão da mulher no mercado de trabalho, o que
nem sempre teve/tem uma boa aceitação social e familiar.

A mulher, por meio do trabalho, busca não só o seu sustento, mas também liberdade,
independência e poder; e, com isso, acaba por competir com o homem na esfera profissional.
Essas mudanças surgem, sobretudo, pelo acesso ao ensino secundário e pelo direito a um trabalho
remunerado. O acesso das mulheres à instrução diminui as diferenças entre os gêneros no espaço
público. Esse fato se dá porque é pelo saber que se resiste aos mecanismos do poder e, consciente
do que quer e precisa mudar, a mulher toma um novo posicionamento na vida pública através de
uma profissão que a leva à independência financeira.

Para melhor investigar essa temática e historicizar os acontecimentos, buscou-se, neste
artigo, descrever/interpretar, no discurso midiático, os movimentos da memória na relação da
mulher com o trabalho e a família. Investigam-se aqui as relações de gênero tanto no espaço
público quanto no privado, além dos conflitos, enfrentados pela mulher, entre casamento,
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maternidade e carreira. Para se conhecer os mecanismos agenciados pela memória e averiguar as
diferentes posições-sujeito e suas práticas discursivas, o corpus, em sua materialidade, foi
constituído de gêneros discursivos, como artigos de revistas, charges e músicas, que ajudam a
construir o imaginário social sobre a mulher.

Este trabalho, inserido no campo da Análise do Discurso de tradição francesa, segue os
postulados e as contribuições de Michel Foucault para esse campo de estudo e da
interdisciplinaridade que o caracteriza. Dialoga ainda com os estudos culturais, com a História
das mulheres vista por Perrot e Del Priore e com os estudos da mídia. Essa pesquisa procura
ainda proporcionar uma melhor averiguação dos comportamentos sociais femininos e da
discursivização que a mídia faz sobre essa temática.

2 As mulheres e o poder disciplinar: na ordem no discurso

Para a historiadora Michelle Perrot,

a história das mulheres partiu de uma história do corpo e dos papéis
desempenhados na vida privada para depois chegar a uma história das mulheres
no espaço público da cidade, do trabalho, da política, da guerra, da criação.
Partiu de uma história das mulheres vítimas para chegar a uma história das
mulheres ativas, nas múltiplas interações que provocam a mudança. (Perrot
2007: 15).

Os papéis desempenhados pelas mulheres, seja no ambiente público ou privado, sempre
foi monitorado por uma sociedade que tenta disciplinar o sujeito, principalmente o de gênero
feminino. Para exemplificar o que se discursivizava sobre o comportamento feminino,
principalmente em relação ao gênero oposto, podemos ver um trecho de um artigo publicado na
revista JORNAL DAS MOÇAS, no ano de 1954. O texto traz conselhos, especificamente, para
mulheres de 17, 25, 32, 40 e 50 anos. Esses conselhos mostram o poder disciplinar da mídia em
relação às mulheres,  ditam as verdades do comportamento feminino, na época, e envolvem “sua
atitude”, “seu comportamento”, “seu vocabulário”, “sua beleza”, sua elegância”. Vejamos um
desses pontos:

.
Seu comportamento
Mulheres de 17 anos:
O que lhe é proibido: dar conselhos, parecer abusada, parecer muita sabida, ter excessiva
confiança em si.
Mulheres de 25 anos:
O que lhe é proibido: excesso de liberdade com os rapazes. Carinhos em público com os
namorados. Conversas licenciosas. Excesso de idéias românticas. Não sonhar os homens, e sim
aceitá-los como eles são.

(JORNAL DAS MOÇAS, dezembro, 1954: 06-07).

Percebem-se, nos enunciados acima, atitudes de uma sociedade de controle, a qual trazia
a mulher como um sujeito submisso e obediente. Isto está bem marcado nos trechos que proíbem
a mulher de: “parecer muito sabida, ter excessiva confiança em si”, e também de ter “excesso de
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idéias românticas. Não sonhar os homens, e sim aceitá-los como eles são”. Ou seja, dos homens
não se exigia nada, eles deveriam ser aceitos como eles são, enquanto que à mulher era exigida
uma adaptação à conduta masculina. Também era proibido “parecer muito sabida, ter confiança
em si”, principalmente na juventude. Por que esse traço era tão condenado nas mulheres? A
sabedoria poderia levar a outros caminhos que não fossem os já traçados pela sociedade
patriarcal. Isso faz surgir o efeito de sentido de que a mulher muito sabida pode não querer
aceitar todas as condições que lhes são impostas, pode querer algo mais do que lhe é oferecido,
além disso, a inteligência era uma característica que deveria ser notável no homem, não na
mulher.

Essa sabedoria, inteligência, capacidade, mascaradas no sujeito de gênero feminino, se
dava para que a mulher  não despertasse para a vida pública, mas que permanecesse no espaço
privado na condição de provedora do lar e cuidadora do marido e dos filhos. Os mecanismos de
poder estavam por toda parte.

E, como afirma Foucault,

o poder não opera em um único lugar, mas em lugares múltiplos: a família, a
vida sexual, a maneira como se trata os loucos, a exclusão dos homossexuais, as
relações entre os homens e as mulheres... todas essas relações são relações
políticas. Só podemos mudar a sociedade sob a condição de mudar essas
relações. (Foucault 2006b: 262)

Era então uma mudança que as mulheres procuravam, uma mudança nas relações de
gênero. E isso só era possível por meio da transformação das identidades já cristalizadas das
mulheres, porém, mudar qualquer coisa que fosse referente a sua dedicação exclusiva ao lar não
era fácil. Nas primeiras décadas do século XX havia muito preconceito em relação ao trabalho
feminino fora de casa. A imprensa não poupava críticas ao fato de a mulher assumir e cumprir
horário de trabalho no espaço público. Pior ainda se o homem, desempregado, ficasse em casa,
pois essa era uma condição inaceitável para o “sexo forte”. Uma charge que circulou no ano de
1926 mostra como a situação era vista pelo olhar da mídia.
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A imprensa se revelava implacável. Com a
emancipação feminina. Quando executado
por um homem, o trabalho doméstico é
pintado como algo duro e penoso – e o
personagem que se submete a ele é tratado
como ridículo. (Sem título, 1926).

(Fig.01: Charge – 1926 - História da Vida Privada no Brasil - vol. 3)

No ano de 1926, o povo brasileiro não estava preparado para esta cena, os costumes, a
cultura não permitia que se olhasse para essa imagem sem que uma polêmica fosse desencadeada.
Maluf e Mott explicam que os usos e costumes nesse início de século revelavam que

o poder do marido ia mais longe do que o previsto pela lei. A ele cabia deliberar
sobre as questões mais importantes que envolviam o núcleo familiar: a
apropriação e a distribuição dos recursos materiais e simbólicos no interior da
família, o uso da violência considerada ‘legítima’, cujos limites eram debilmente
contornados por aquilo que se considerava excessivo, e o controle sobre aspectos
fundamentais da vida dos familiares, como as decisões sobre a escolha do tipo e
local da formação educacional e profissional dos filhos. (Maluf e Mott 2006:
376).

Com todos esses mecanismos de poder a seu favor, como poderia o homem se ver
representado num papel tão submisso como o da charge acima? Esses conceitos que separavam o
masculino e o feminino perduraram ainda por muitas décadas.

Nos vestígios de uma memória, encontram-se discursos que circularam pela mídia entre
os anos 50 e 70, condenando a progenitora que deixava os seus filhos em casa sem os cuidados
necessários que só uma mãe poderia ter. Isso pode ser visto pelos dizeres da mídia, no texto
abaixo, publicado no periódico JORNAL DAS MOÇAS, em 1957.
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(Fig. 02: JORNAL DAS MOÇAS, 12 de setembro de 1957)

Caminhando para o final dos anos 50, a sociedade não se conformava com a decisão da
mulher em trabalhar fora de casa. Pode-se ver essa insatisfação no texto Vitamina Insubstituível,
na seção O Evangelho das Mães da revista JORNAL DAS MOÇAS. Quando observamos o
enunciado que inicia o texto “Em épocas passadas o problema não existia. Vida sem
complicações, cada qual sabia qual era seu dever”, podemos perceber a posição-sujeito do
JORNAL DAS MOÇAS, que trata o fato de a mulher trabalhar fora como um problema. Quando
a revista se posiciona dizendo que em épocas passadas “cada qual sabia qual era o seu dever”,
percebe-se o implícito de que a mulher não sabia mais quais os deveres a serem cumpridos, pois
deixava as obrigações do lar para trabalhar fora de casa. Parece que havia algo fora do lugar,
provocando uma desordem na ordem, pois nada caminhava como de costume. Para justificar esse
fato, a revista aborda as mudanças ocorridas na modernidade, quando diz que:

1. “Mas os tempos mudaram e novas coisas tumultuaram a vida das pessoas”;

2. “Verdade é que o ritmo acelerado e diferente com que se vive na atualidade impõe
obrigações novas às mulheres, mesmo às casadas”;

(JORNAL DAS MOÇAS, 1957: 59)

Percebe-se o quão insatisfeita está a sociedade quando se fala que novas coisas
tumultuaram a vida das pessoas. Que novas coisas seriam essas? Esse verbo “tumultuar”, que
significa “perturbar a ordem, incitar à desordem, agitar” registra bem o efeito de sentido que
provoca na sociedade o trabalho remunerado da mulher. Sua ausência no lar perturba a ordem
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sempre tão exaltada pelos homens. E se a mulher é casada, fica tudo mais complicado, pois a
falta de dedicação da mulher, por vinte e quatro horas, à família e ao lar, deixa insatisfeitos
aqueles que se acostumaram aos cuidados contínuos. Se os empecilhos sempre foram grandes
para as solteiras, muito maiores são para as casadas, porque delas dependem também os filhos,
crianças inocentes que podem ter perdas fatais por causa da falta da mãe no lar. Isto é o que
afirmam os enunciados abaixo, presentes no texto:

1. “O amor das mães, feito de sacrifício e de abnegação é como um farol em todas as
idades”;

2. “Estudos recentemente efetuados por especialistas confirmam a teoria de que os bebês
criados à mamadeira estão mais expostos a enfermar-se que os criados ao peito. E o
indice da mortalidade infantil é mais elevado no primeiro dos casos[...]”;

3. “...no espiritual, ocorre que muitos dos traumas psíquicos na pequena vida de um bebê
têm sido por causa êsse desapego da mãe...”;

4. “Os bebês privados do contato materno têm altos e baixos em seu desenvolvimento
mental, e nêsse sentido crescem com o complexo de inferioridade em relação às demais
crianças”.

(JORNAL DAS MOÇAS, 1957: 59)

Comecemos analisando o substantivo “farol”, usado metaforicamente no enunciado 1. O
amor de mãe ser comparado a um “farol” na vida dos filhos demonstra o quão imprescindível é
sua presença no lar. Sem o “farol”, a escuridão aparece e a vida fica sem rumo certo. Os filhos
sentem-se perdidos, desnorteados. No escuro, esbarram em obstáculos, não encontram os
caminhos certos da vida, pois somente a luz desse “farol” é capaz de guiá-los. Sem ele há um
verdadeiro caos familiar. A mídia, em seu jogo discursivo, enaltece a presença da mãe no lar e
abomina a sua ausência no cotidiano dos filhos.

Quanto às descobertas científicas, algumas destas também eram usadas contra a mulher.
Descobriu-se que o leite materno fazia bem aos bebês, então, a falta dele poderia contribuir para
o grande número de óbitos de recém-nascidos. Ou seja, a culpa materna era cultivada entre as
mães que trabalhavam fora, pois não estavam cuidando para que seus filhos pudessem viver.
Usavam-se os bebês e suas fragilidades como armas contra as mães que trabalhavam fora de casa.
O poder da biopolítica entrava em ação. Como explica Foucault (1999: 292), no exercício da
biopolítica, as primeiras “áreas de intervenção, de saber e de poder ao mesmo tempo: é da
natalidade, da morbidade, das incapacidades biológicas diversas, dos efeitos do meio [...]”. Era
preciso evitar a morte das crianças, cuidar para que elas crescessem fortes e saudáveis, sem
maiores problemas físicos nem psíquicos (como sugeria o texto), então, era preciso que as mães
voltassem para o lar.

Nessa tentativa de disciplinarização das mulheres, por meio desses efeitos de poder,
começam a surgir as leis e as alternativas que vão fazer toda a diferença na dupla jornada das
mulheres, por exemplo, pode-se citar a lei da licença-maternidade, os programas de aleitamento
materno, entre outros. Tudo criado em prol da vida e do bem-estar da criança e, pode-se dizer
também, da mãe, que - ao menos por um tempo - consegue amenizar os conflitos entre
maternidade e carreira.
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A cristalização dos discursos que valorizam a mulher/mãe do lar repercutem ainda na
atualidade. E isso só aumenta os conflitos existenciais das mulheres que têm uma carreira e
exercem a maternidade, ao mesmo tempo. Não é comum, por exemplo, um homem declarar que
se sente culpado por deixar os filhos em casa ou sente um aperto no peito quando a criança exige
a presença de um pai que precisa se ausentar. Isto não significa que esse pai também não sinta
vontade de atender à voz do filho, mas a cultura herdada de uma sociedade patriarcal não incute
nos homens esse tipo de culpa. A culpa, para eles, muitas vezes, só aparece se não tiverem
condições de prover o sustento (pelo menos em parte) de sua família, de seu lar. Para a sociedade,
os filhos não adquirem “traumas psíquicos” porque o pai sai para trabalhar, ao contrário,
orgulham-se disso.

Para a mulher, é sempre mais complicada a conciliação entre o tempo dedicado aos
filhos e ao trabalho, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, que é muito mais
dependente dos cuidados de um adulto. As dificuldades são muitas, mas, tudo isso se daria de
forma bem mais complicada se o mercado de trabalho já não tivesse começado a investir na
permanência das mulheres em seus empregos, permitindo-lhes dar a assistência necessária aos
filhos, principalmente em seu primeiro ano de vida. Claro que essa iniciativa por parte de
algumas empresas, aqui no Brasil, ainda é uma idéia inicial, a qual precisa ser aprimorada de
acordo com as necessidades e com as atividades exercidas pela mulher em seu ambiente de
trabalho, além de ser necessária uma maior expansão entre as empresas que ainda não abriram as
portas para essa nova atitude social.

Na busca por um espaço social, a mulher acaba por assumir uma dupla jornada, pois,
como lembra Beauvoir (2009), a maioria das mulheres que trabalha fora de casa não tem
condições de se evadir do mundo feminino tradicional: o mundo doméstico. Assim, surge o
acúmulo de funções, as quais a mulher vê-se obrigada a cumprir. E um dos pontos que mais
provoca conflitos é o nascimento dos filhos num universo feminino onde as jornadas de trabalho
são longas e o dia se torna curto para tantas atribuições. Isso acaba por levar muitas mulheres a
fazerem a opção de trabalhar menos horas semanais ou mesmo deixar o emprego.

A mídia já divulga esse problema:

...a grande indagação permanece: onde deixar os filhos? Eis a dificuldade quase intransponível,
mesmo para quem tem dinheiro e pode contratar babás e serviços de creches. (Revista VEJA
MULHER, junho, 2010: 28 ).

O lugar dos filhos permanece uma incógnita que se apresenta no advérbio interrogativo:
“onde”. “Onde deixar os filhos?”. Esse lugar ideal, que está no imaginário materno, mas que tem
dificuldade de ser materializado em seu mundo real, é a principal preocupação das mães que têm
crianças pequenas e precisam sair para trabalhar. Como, então, resolver esse dilema?

3 Carreira x família: jogos discursivos em redes de memória

Como sujeito da resistência, a mulher não se conformou com o espaço limitado que lhe
foi oferecido, por muito tempo: o espaço privado.  E, lutando contra preconceitos, discriminações
e toda ordem de impedimentos, foi em busca de um lugar no espaço público: o do trabalho. A
entrada da mulher no mercado de trabalho demonstra as competências e habilidades desse gênero
na execução de profissões ditas masculinas, como engenheiro, médico, professor universitário,
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juiz, sendo, então, estas profissões proibidas às mulheres. No entanto, surgem as mudanças, que
só se tornam possíveis à medida que as mulheres começam a ocupar os bancos escolares, as
cadeiras universitárias, na luta para adquirir conhecimentos.

Como relata Bourdieu,

de todos os fatores de mudança, os mais importantes são os que estão
relacionados com a transformação decisiva da função da instituição escolar na
reprodução da diferença entre os gêneros, tais como o aumento do acesso das
mulheres à instrução e, correlativamente, à independência econômica e à
transformação das estruturas familiares. (Bourdieu 2010: 107).

Adquirindo instrução através dos estudos, marcando presença nas salas de aula e sendo
inserida no mercado de trabalho, a mulher provoca, consequentemente, uma “feminização” das
profissões. “O direito ao saber, não somente à educação, mas à instrução, é certamente a mais
antiga, a mais constante, a mais largamente compartilhada das reivindicações. Porque ele
comanda tudo: a emancipação, a promoção, o trabalho, a criação, o prazer” (Perrot 2007: 159). O
que antes se dizia ser trabalho somente para o homem, começa a fazer parte também do dia a dia
da mulher. Neste sentido, Pinsky (2012: 514) ressalta que “a escolaridade feminina seria vista
como mais um passo na direção da independência financeira para as mulheres, além de uma
forma de equiparar homens e mulheres na vida profissional” e isto acaba por tornar as diferenças
e distâncias entre homens e mulheres bem menores, pois, “como eles, elas estudam, trabalham,
viajam, lêem jornais, vêem TV, têm acesso a informações sobre o país e o mundo, dirigem
automóveis” (Pinsky 2012: 514).

Mas, mesmo em meio a todas essas mudanças sociais, as mulheres ainda enfrentam
muitos dilemas quando se fala em carreira e constituição familiar. Em pleno século XXI, podem-
se vivenciar ainda conflitos existenciais na relação mulher/casamento/carreira. Quando se lança o
olhar para os sentidos da palavra “casamento”, pode-se encontrar um conjunto de elementos que
afetam diretamente a mulher, como os cuidados com o marido e com os filhos, os cuidados com a
casa, que não são poucos (lavar, passar, cozinhar, limpar...). Essas atividades domésticas parecem
tão cristalizadas na memória como sendo trabalhos de mulher que a própria mulher, por mais
culta e estudada que seja, por mais oportunidades que tenha, muitas vezes, não suportando a
pressão pessoal e social, acabam por fazer opção entre casar ou trabalhar.

Como afirma Beauvoir (2009: 548), “o casamento sempre se apresentou de maneira
radicalmente diferente para o homem e para a mulher”. E, por mais que o tempo passe, a
sociedade ainda não consegue olhar de maneira igualitária as obrigações destinadas aos gêneros.
Beauvoir completa colocando que,

ambos os sexos são necessários um ao outro, mas essa necessidade nunca
engendrou nenhuma reciprocidade; nunca as mulheres constituíram uma casta
estabelecendo permutas e contratos em pé de igualdade com a casta masculina.
Socialmente, o homem é um indivíduo autônomo e completo; ele é encarado
antes de tudo como produtor e sua existência justifica-se pelo trabalho que
fornece à coletividade. Vimos por que razões o papel de reprodutora e doméstica
em que se confinou a mulher não lhe assegurou igual dignidade. (Beauvoir
2009: 548)
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Essa igualdade tão sonhada entre os gêneros é ainda uma luta constante do Movimento
Feminista, que continua a atuar e a conquistar novos adeptos na batalha pelas novas causas
reivindicadas.

A revista CLAUDIA, julho de 2009, traz na matéria Sucesso profissional atrapalha a
vida amorosa das mulheres os dilemas vividos por essas guerreiras da contemporaneidade. Ao
mesmo tempo em que a revista apresenta os depoimentos de algumas mulheres, alguns
especialistas tratam do assunto e discutem suas causas e consequências:

O psicólogo Luiz Cuschnir admite à revista CLAUDIA que:

“os homens são privilegiados pela maneira como foram criados”. Para eles, o topo profissional,
esposa e filhos são sinal de plenitude; para elas, trazem uma dose de conflito. (CLAUDIA, julho
de 2009: 140).

Observa-se o antagonismo entre “plenitude” e “conflito”. Estar no topo profissional, ter
filhos, um cônjuge e um lar para zelar, pode ser o auge para um homem, pois, na verdade, o que
ele precisa mesmo é cuidar para que sua carreira continue dando bons frutos. E como ele tem
uma esposa ao seu lado, ela pode governar o restante: a casa e os filhos. Já a mulher, ao se
encontrar no topo profissional, carrega sinais de culpa constante, pois, quanto mais alto o cargo,
mais competência e dedicação devem ser demonstradas e, ao se ausentar de casa para trabalhar
fora, precisa terceirizar os trabalhos de alguém – uma outra mulher – que possa substituí-la nos
cuidados com as crianças e com a casa. Percebe-se então a plenitude se misturando ao conflito
quando os dois mundos, o privado e o público, também passam a se misturar. Essa é a verdade
que se apresenta através da voz de autoridade do psiquiatra, que ainda diz:

“Todas as conquistas são importantes para elas. A carreira e o convívio com a família são
realizações diferentes que se completam”, resume Cuschnir. (CLAUDIA, julho de 2009: 140).

Essas realizações, carreira e família, são idealizadas pelas mulheres, mas não é
sempre que podem caminhar lado a lado, pois, o casamento, hoje, ainda conserva grande parte
dos aspectos tradicionais e isso acaba impondo muito mais responsabilidades à mulher do que ao
homem. Se a casa não entra nos eixos, a culpa é atribuída à mulher, que passa grande parte do
tempo fora; se os filhos adoecem, é a mulher quem deve levá-los ao médico e cuidar para que
sarem logo; se a roupa está suja, é a mulher quem deve providenciar sua limpeza. Nas redes da
memória, é a imagem da mulher, e não a do homem, que aparece como salvadora de todas essas
situações.

Embora o mundo se apresente hoje de forma diferente para ambos os gêneros, os indícios
dessa sociedade patriarcal continuam presentes em todos os lugares: em casa, nas ruas, no
ambiente de trabalho, na mídia. Há sempre vestígios de uma memória que não se apaga, não se
deixa levar para o esquecimento. Isso pode ser visto nos discursos materializados pela mídia e
que circulam pela sociedade. Vejamos mais alguns trechos da matéria Sucesso profissional
atrapalha a vida amorosa das mulheres.

1. Ele é um comerciante de sucesso, mas sente-se menos importante do que minha
carreira. E, de certa forma, é. Nunca escondi isso. Mesmo assim, continua disputando
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meu tempo com a empresa. Vamos casar em dois anos e, às vezes, ele me questiona:
“Mas quem vai fazer meu jantar? Quem vai ficar com nossos filhos?”

(Paula, 28 anos, solteira, gerente de vendas de uma indústria de cosmético.
CLAUDIA, julho de 2009:141).

2. Quanto mais eu crescia na profissão, mais ele tentava me diminuir. E reclamava: “A casa
está sempre uma bagunça! Seus filhos precisam de você”. Ele me cobrava e tentava me
deixar culpada.

(Suzana, 45 anos, divorciada, diretora executiva de indústria alimentícia.
CLAUDIA, julho de 2009:141 )

No enunciado 1, pode-se ver o estereótipo machista na fala do namorado da leitora Paula
(CLAUDIA, julho, 2009), quando o sujeito do discurso enuncia “Mas quem vai fazer meu
jantar? Quem vai ficar com nossos filhos?”. O sujeito desse enunciado parece ter parado no
tempo, pois, em seu discurso, se repete uma situação cantada por Martinho da Vila, na década de
70, na música Você não passa de uma mulher. Vejamos o trecho:

Pra ficar comigo tem que ser mulher (tem, mulher)
Fazer meu almoço e também meu café (só mulher)
Não há nada melhor do que uma mulher (tem, mulher?)
Você não passa de uma mulher (ah, mulher)

Um outro trecho da música diz:

Olha a moça inteligente,
Que tem no batente o trabalho mental
QI elevado e pós-graduada
Psicanalizada, intelectual
Vive à procura de um mito,
Pois não se adapta a um tipo qualquer
Já fiz seu retrato, apesar do estudo,
Você não passa de uma mulher (viu, mulher?)

(Música: Você não passa de uma mulher, Martinho da Vila, década de 70)

Há mais de 40 anos atrás já se discutia o destino das atividades domésticas que estavam
prestes a saltarem das mãos das mulheres (para as mãos de ninguém?). Os enunciados acima,
tanto no discurso de Martinho da Vila quanto no discurso do namorado da leitora Paula,
demonstram o estereótipo feminino criado pela sociedade. As interrogativas não surgem somente
em busca de uma resposta, mas surgem já trazendo as respostas almejadas. Há um tipo de
coerção sobre a mulher, pois se ela trabalhar tanto, provavelmente não poderá assumir as tarefas
domésticas, então, quem o fará? Os enunciados implicam numa produção de sentidos que surtem
efeito sobre o Outro. As dúvidas parecem surgir ao mesmo tempo em que há uma desconstrução
de uma verdade em prol de uma outra.

Como pode se observar, os discursos sobre a verdade, que circulam por uma sociedade
patriarcal, como “a mulher - independente de ser estudada e ter uma profissão - é quem deve
tomar conta da casa, do marido, dos filhos”, por exemplo, parecem ter se cristalizado na memória
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do povo, principalmente na memória do homem, afinal, a situação do sexo masculino sempre foi
muito cômoda, até a mulher tentar subverter essa situação, transformando a sua história. Nesse
discurso reproduzido pela mídia, há uma vontade de verdade (por parte do homem) que teima em
não mudar, não se transformar.

Quanto à produção da verdade, Foucault ressalta que

a verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele
produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de
verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela
acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que
permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se
sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a
obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que
funciona como verdadeiro. (Foucault 2008: 12).

E o que pode, nessa contemporaneidade, funcionar como um discurso verdadeiro? Cada
sujeito constrói suas verdades ao ser constituído pelo seu outro. Foucault (2008: 13) diz ainda
“Há um combate ‘pela verdade’ ou, ao menos ‘ em torno da verdade’”. Essas verdades criadas
circulam ligadas aos sistemas de poder que as produzem e, ao mesmo tempo, induzem os sujeitos
a acreditarem nelas, vivenciando-as, fazendo-as acontecer.

A mulher  vive um novo momento social, mas não consegue ser acompanhada pelo seu
cônjuge que, ao invés de exaltar as conquistas da esposa, diminui-se diminuindo-a,  enchendo-a
de culpas que não deveriam existir.

Pela voz da leitora Suzana, no enunciado 2 (Revista CLAUDIA, julho de 2009), vê-se,
novamente o exercício de poder do marido que se manifesta através do discurso “A casa está
sempre uma bagunça! Seus filhos precisam de você!” Os filhos são utilizados como o “calcanhar
de Aquiles”. Há uma chantagem emocional para fazer a esposa sentir-se culpada por não estar
dando a devida atenção aos filhos. Parece haver um mascaramento do verdadeiro sujeito carente.
Na voz desse marido, em meio às reclamações, aparece a necessidade que ele tem de uma esposa
em casa, cuidando do lar que também é dele. Em seu discurso há uma memória que não quer
calar, que faz parte da história desse sujeito. “Isso acontece porque o discurso é um produto das
relações que o indivíduo tem com os outros e consigo mesmo. E é através dessas relações que se
constitui o sujeito: um sujeito que carrega marcas históricas e ideológicas em seu discurso”
(Tavares 2008: 38-39).

Percebe-se pelos enunciados que as cobranças aumentam à medida que a mulher cresce
profissionalmente. É o retrato da sociedade patriarcal que persiste em ficar pendurado na parede
da sala de estar, para ser visto apreciado, lembrado, vivenciado. É a memória que não silencia,
que não esquece, que não muda. Há uma resistência desses homens em viver os resultados das
lutas e das conquistas dos movimentos de resistência femininos.

Em uma relação de gêneros conflituosa, a mulher não deixa de sentir-se culpada pelo
que não dá certo, seja na carreira, no casamento, na criação dos filhos ou na organização do lar.
Segundo Bertolin e Carvalho, as mulheres,

assoberbadas pelo ônus cultural que lhes impôs responsabilidades maiores com a
educação dos filhos e os cuidados com o lar, não se permitem desfrutar sem
culpa as eventuais gratificações profissionais. Em contrapartida, os homens
sentem-se angustiados diante da necessidade de se adaptar às novas realidades
cotidianas, para as quais não foram preparados. Assim, o marido culpa-se por
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não ser mais o grande provedor; culpa a esposa por dedicar-se à carreira, em
detrimento do lar; enfim, culpa-se por culpá-la. (Bertolin e Carvalho 2010, pp.
200-201).

E, dessa forma, em meio a tantas culpas, desencadeiam-se os conflitos fazendo
desmoronar uma relação que deveria se consolidar.

Na difícil relação homem/mulher e na memória da submissão feminina tão presente e
constante, mesmo na contemporaneidade, pode-se compreender porque tantas mulheres fazem a
opção de não casar e/ou não ter filhos, investindo em uma carreira profissional, investindo em seu
próprio crescimento, sem precisar prestar contas a um companheiro que ainda exige e espera ser
cuidado por elas.

4 Considerações Finais

Investigando, no discurso midiático, as redes de memória e os jogos discursivos na
inscrição da mulher trabalhadora, percebe-se que, dentre outros resultados, a mídia exerce o papel
de mediadora entre acontecimento e sociedade e que se utiliza do real e do imaginário, impondo a
sua vontade de verdade e agenciando os mecanismos de poder na constituição da identidade da
mulher contemporânea.

Na dispersão do sujeito contemporâneo, há uma relação de forças do sujeito consigo
mesmo, ao se deparar com o que quer para si e o que lhe oferece o outro.  Assumir uma posição
diferente daquela planejada e tida como natural não é fácil, pois há um poder que incide sobre o
corpo e trabalha na fabricação do sujeito. Há modelos de feminino e masculino propostos pela
sociedade e divulgados pela mídia, ou poderia se dizer, criados também pela mídia? O fato é que
nessa articulação entre poder e saber se dá o dizível, o produzível.

E é pelas vias do saber que a mulher muda sua posição e se impõe à disciplina criada
para domá-la, domesticá-la. Já dizia Foucault (2006a: 22-23) que “é do interior do conhecimento
que são definidas as condições de acesso do sujeito à verdade. As outras condições são
extrínsecas”.

Foi conhecendo, estudando, se qualificando que a mulher chegou ao mercado de
trabalho tão competitivo e tão masculinizado. Essa mulher trabalhadora consegue se constituir
eticamente nos espaços público e privado, frente a essa relação de saber/poder, quando, por
exemplo, chega ao topo da carreira através de muito esforço, estudo, seguindo pelos caminhos
justos, sem se deixar convencer de uma incapacidade que não existe e sem usar de subsídios que
não sejam oferecidos pelo conhecimento. Vencendo as barreiras e os preconceitos, a mulher
precisou/precisa, a todo momento, passar por obstáculos e provar do que é capaz no mundo do
trabalho. É nesse sentido que se pode chegar à conclusão de que o saber e o poder estão
emaranhados um no outro e caminham juntos.

Mesmo com todas as regras e com todo o controle social que sempre delimitou os
espaços destinados ao homem e à mulher, a contemporaneidade traz para as mulheres as novas
escolhas no mundo profissional e oferece-lhes as novas chances, os novos modos de ser e de
viver.

Hoje as mulheres encontram espaço nos mais diversificados lugares profissionais. As
mulheres estão presentes na construção, na educação, na medicina, no direito, nas artes, na
política. Atualmente no Brasil, na cadeira do mais alto posto do poder, o de presidente, senta-se
uma mulher. Mas, como isso chegou a acontecer? É necessário conhecer o longo caminho das
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pedras que levou a tantas mudanças e que deu à mulher a oportunidade de tentar conciliar
elementos tão diferentes quanto carreira e constituição familiar.
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