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A construção dos pApéis de gênero nA modernidAde
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resumo

As transformações sociais que acompanham os últimos séculos revolucionaram o modo de vida em 
sociedade para homens e mulheres. Esse artigo possui o escopo de analisar como foi culturalmente 
construída a noção do papel da mulher na sociedade, através do surgimento e transformação das famílias. 
Para compreensão do problema, necessário se faz conhecer de que se trata a modernidade e a importância 
do sujeito interveniente para conquista de seu espaço. Serão apresentados conceito de modernidade e 
a transformação do papel da mulher, nos diferentes contextos de modificação. Para desenvolvimento 
do artigo foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica e documental, ou seja, trata-se de uma 
pesquisa sobre a modernidade, no âmbito da sociologia do indivíduo, em busca da compreensão de qual 
o papel da mulher em seu processo emancipatório e protagonista no decurso do tempo.
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Abstract
The social transformations that accompany the last century revolutionized the way of life in society for 
men and women. This article has the scope to analyze how was culturally constructed notion of the role 
of women in society through the emergence and transformation of families. To understand the problem, 
you have to know that it is modernity and the importance of intervening subject to achievement of your 
space. Will be presented concept of modernity and the transformation of the role of women in different 
contexts modification. For the development of Article methods of bibliographic and documentary 
research were used, ie it is a survey of modernity in the context of the individual’s sociology in search of 
understanding of what the role of women in its emancipatory process and protagonist over time.
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introdução

Para compreensão do efetivo papel da mulher na modernidade, é necessário compreender o caminho 
percorrido para definição dos usos e conceitos acerca dessa temática. A iniciar pela modernidade e 
sua relação com o desenvolvimento social, considerando inicialmente que desenvolvimento social não 
significa unicamente desenvolvimento econômico. Conhecer de quê se fala ao enunciar tais palavras é 
essencial para localizar o papel da mulher de ontem e de hoje.
Neste diapasão é necessário apresentar o núcleo principal das relações em sociedade, que é a família. 
É no lar, em seu surgimento e desenvolvimento que se engendram as questões postas em conflitos até a 
atualidade. Segundo Engels (1891) que em sua obra apresenta a formação da família através da história 
das civilizações antigas, este dividiu essa modificação em estágios pré-históricos de civilização que ele 
chama de Estado Selvagem e Barbárie, cada qual com suas fases em que ele denomina de inferior, média 
e superior.

A família monogâmica surge, conforme foi demonstrado, da família pré-monogâmica, no 
período de transição entre a fase média e a fase superior da barbárie. Seu triunfo definitivo é uma 
das características da civilização nascente. Baseia-se no domínio do homem com a finalidade 
expressa de procriar filhos cuja paternidade fosse indiscutível e essa paternidade é exigida porque 
os filhos deverão tomar posse dos bens paternos, na qualidade de herdeiros diretos. (ENGELS, 
1891, p. 68)

Será apresentado, portanto, o surgimento da família e seu desenvolvimento para o modelo em que hoje 
se apresenta, e como a mulher era vista e como se apresenta na contemporaneidade, na tentativa de 
clarear os papéis de gênero na modernidade, conhecendo e delimitando seus conceitos e contextos.
Insta salientar, ainda, a importância, para desenvolvimento do presente artigo, da compreensão da 
sociologia do indivíduo, ou seja, o indivíduo como sujeito central da abordagem sociológica, em 
conformidade com Bajoit (2006, p. 15) que instituiu “o indivíduo como referência cultural central, a 
mutação cultural nos obriga a repensar a nossa representação do social e a reconstruir a sociologia sobre 
a base de um paradigma que proponho chamar identitário”.
Expostas as questões que serão apresentadas no decorrer do artigo, através das técnicas de pesquisa 
bibliográfica e documental sobre a temática abordada, buscou-se apresentar referencial teórico consistente 
para apresentar a construção dos papéis de gênero da modernidade.

o desenvolvimento dA fAmíliA e A construção do (pApel) feminino

Não há dúvidas que a família é o núcleo central da sociedade na atualidade. É o local onde se iniciam, 
trocam, aperfeiçoam e se aprendem as relações sociais. Segundo Bajoit (2006, p. 33) “a sociedade é 
uma soma de indivíduos com laços entre si, que se constroem com individualidades próprias e pelas 
suas relações, e que, ao mesmo tempo, produzem também a sociedade”. É na família, portanto, que 
encontramos o desabrochar dos laços que, posteriormente, os indivíduos levarão para a formação da 
sociedade.
Conforme Engels (1891, p. 39) “ a família é um princípio ativo. Nunca permanece estacionária, mas 
passa de uma forma inferior a uma forma superior, à medida que a sociedade evolui de uma condição 
inferior para outra superior”. Ainda segundo o supracitado autor, extrai-se o significado de família, 

Em sua origem, a palavra família não significa o ideal do filisteu de hoje, mistura de sentimentalismo 
e brigas domésticas. Entre os romanos, a palavra originalmente sequer se aplicava ao casal e 
a seus filhos, mas apenas aos escravos. Famulus quer dizer escravo doméstico e família é o 
conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo homem. No tempo de Gaio, a família id est 
patrimonium (família, isto é, herança) era legada por testamento. A expressão foi inventada pelos 
romanos para designar um novo organismo social, cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher, 
os filhos e certo número de escravos, com o pátrio poder romano e o direito de vida e morte sobre 
todos eles. (ENGELS, 1891, p. 64)
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O papel da mulher na sociedade está intimamente relacionado ao desenvolvimento e transformação da 
família com o decurso do tempo. Segundo Engels (1891) a família foi modificando suas feições ao longo 
do tempo dando origem à novas modalidades de vida em sociedade. O referido autor afirma ainda que 
houve uma fase da história da humanidade, em que ele denomina de família pré-monogâmica, surgida, 
segundo ele, no limite entre o estado selvagem e a barbárie. Nesta fase existia a prevalência da mulher 
sobre o homem, onde estava em vigência o direito materno. Antes de apresentar as minúcias desta 
denominação família, insta trazer a lume, de forma sucinta, o que o autor observa antes do surgimento 
da família pré-monogâmica,

A evolução da família na época da pré-história consiste, portanto, numa redução constante do 
círculo que originalmente abrangia toda a tribo, dentro da qual predominava a comunidade 
conjugal entre os dois sexos. Com a exclusão progressiva, primeiramente, dos parentes mais 
próximos, depois dos parentes cada vez mais distanciados, e, por fim, até mesmo dos parentes 
por aliança, torna praticamente impossível qualquer casamento por grupos, restando apenas o 
casal, unido por vínculos ainda frágeis, essa molécula, cuja dissociação, acaba o casamento em 
geral. Isso prova o quão pouco tem a ver a origem da monogamia com o amor sexual individual, 
na hodierna acepção da palavra. Isso fica ainda mais comprovado pela prática de todos os povos 
que se encontram nessa fase de seu desenvolvimento. (ENGELS, 1891, p. 55)

A família pré-monogâmica é um estágio que, segundo Engels (1891), o homem passa a viver com uma 
única mulher, todavia, a poligamia e a infidelidade permanecem permitidas unicamente aos homens. Para 
às mulheres, a exigência era de fidelidade enquanto durar a união e os filhos pertencem exclusivamente 
à mãe. 

Uma das ideias mais absurdas transmitidas pela filosofia do século XVIII é a de que, nos inicios 
da sociedade, a mulher teria sido escrava do homem. Entre todos os selvagens e em todas as 
tribos que se encontram nas fases inferior, média e até em parte na superior da barbárie, a mulher 
não só é livre mas também muito considerada. (ENGELS, 1891, p. 56)

Acerca da transição da família pré-monogâmica para a monogamia, Engels (1891, p. 60) afirma ter 
sido “essencialmente graças às mulheres” que ansiavam pelo direito à castidade como uma forma de 
libertação, pois o casamento proporcionava uma relação temporária ou definitiva com um só homem. 
Todavia, o autor identifica ainda que foram necessárias uma diversidade de causas para a realização 
da transição. Outra causa identificada por Engels é o desenvolvimento da domesticação de animais e a 
criação de gado, que tornaram-se fonte de riqueza anteriormente desconhecida pelas famílias, que não 
se multiplicavam com tanta rapidez quanto o gado. Neste sentido, essas riquezas foram convertidas em 
patrimônio e propriedade privada das famílias e, conforme os costumes da família pré-monogâmica, 
alicerçada no direito materno, o homem, em razão da divisão do trabalho na família, era igualmente 
proprietário dessas novas fontes de alimentos, do gado e dos escravos. Por outro lado, os seus filhos não 
poderia herdar do homem como explica Engels,

De acordo com o direito materno, isto é, enquanto a descendência só se contava por linha 
feminina, e segundo a primitiva lei de herança que reinava na gens, eram os membros dessa 
mesma gens que herdavam de seu parente gentílico falecido. (...) Entretanto, os filhos de um 
homem falecido não pertenciam à gens daquele, mas àquela da mãe.(...) Assim, com a morte 
de um proprietário de rebanhos, esses passavam em primeiro lugar a seus irmãos e irmãs e aos 
filhos destes ou aos descendentes das irmãs de sua mãe. Seus próprios filhos, porém, ficavam 
deserdados. (ENGELS, 1891, p. 62)

Assim sendo, a partir destas transformações, o autor explica que passou a ser conferida ao homem maior 
importância do que era conferida à mulher. Sobre o posicionamento do homem, Engels (1891, p. 63) 
acrescenta que surgiu “a ideia de valer-se dessa vantagem para modificar, em favor dos filhos, a ordem 
tradicional da herança. Isso era, porém, impossível de se realizar enquanto permanecesse em vigor a 
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descendência segundo o direito materno. Esse direito teria que ser suprimido, e assim o foi.” O autor 
afirma ainda que “essa revolução foi das mais profundas que a humanidade já conheceu” (1891, p. 63).

A derrocada do direito materno foi a derrota do sexo feminino na história universal. O homem 
tomou posse também da direção da casa, ao passo que a mulher foi degradada, convertida em 
servidora, em escrava do prazer do homem e em mero instrumento de reprodução (...) O primeiro 
efeito do domínio exclusivo dos homens, desde o momento em que foi instituído, pode ser 
observado na forma intermediária da família patriarcal que então surgia. O que caracteriza essa 
família acima de tudo não é a poligamia, da qual falaremos a seguir, mas a organização de certo 
número de indivíduos, escravos e livres, numa família submetida ao poder paterno do chefe de 
família. (ENGELS, 1891, p. 64)

Portanto, é neste estágio em que se chega à monogamia com objetivo de assegurar a fidelidade da 
mulher e, consequentemente, assegurar a paternidade dos filhos e principalmente a herança. Segundo 
Engels (1891, p. 71) a monogamia “foi a primeira forma de família que não se baseava em condições 
naturais, mas em condições econômicas, e, de modo específico, no triunfo da propriedade privada sobre 
a propriedade comum primitiva que havia surgido espontaneamente.” Corroborando com o exposto 
por Engels acerca da origem da família monogâmica, alcançando a forma como ela se apresenta na 
contemporaneidade, observa-se como sendo uma forma de subjugação da mulher e de conflito entre os 
sexos.

A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação 
dos filhos. Hoje posso acrescentar que a primeira oposição de classes que apareceu na história 
coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, na monogamia e 
que a primeira opressão de classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo masculino. 
A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo tempo, inaugura, juntamente 
com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período que dura até nossos dias, no qual cada 
progresso é simultaneamente um relativo retrocesso e no qual o bem-estar e o desenvolvimento 
de uns se realizam às custas da dor e da repressão de outros. Ela é a forma celular da sociedade 
civilizada, na qual já podemos estudar a natureza das oposições e das contradições  q u e 
atingem seu pleno desenvolvimento nessa sociedade. (ENGELS, 1891, p. 72)

Expostas as questões de origem para melhor compreensão do papel da mulher na atualidade, Engels 
ainda complementa afirmando a desigualdade de direitos, sob o ponto de vista jurídico, entre homens e 
mulheres no casamento, acusando a existência de uma opressão econômica da mulher. Afirma, ainda, 
que a mulher tornou-se uma mera criada do lar, sendo afastada do caminho da produção social.

A família individual moderna está baseada na escravidão doméstica, transparente ou dissimulada, 
da mulher e a sociedade moderna é uma massa cujas moléculas são compostas exclusivamente 
por famílias individuais. Hoje em dia é o homem que, na maioria dos casos, tem de ser o suporte, 
o sustento da família, pelo menos nas classes possuidoras, e isso lhe dá uma posição de dominador 
que não precisa de nenhum privilégio legal específico. Na família, o homem é o burguês e a 
mulher representa o proletário. (ENGELS, 1891, p. 80)

Neste mesmo diapasão, para falar de desigualdade de gênero, com ênfase no sexo feminino, é necessário, 
como ponto de partida, a compreensão da invisibilidade da mulher, desde os primórdios.

Em toda a parte e em qualquer época, os homens exibiram a satisfação que tiveram de se sentirem 
os reis da criação. Bendito seja Deus nosso Senhor e o Senhor de todos os mundos por não me 
ter feito mulher, dizem os judeus nas suas preces matinais, enquanto suas esposas murmuram 
com resignação: Bendito seja o Senhor que me criou segundo a sua vontade. Entre as mercês que 
Platão agradecia aos deuses, a maior se lhe afigurava o fato de ter sido criado livre e não escravo, 
e, a seguir, o de ser homem e não mulher. (BEVOUIR, 2000, p. 16)

Corroborando com as questões da desigualdade entre homens e mulheres apresentadas por Engels 
em sua obra, Bevouir (2000) ratifica que a mulher, seja casada ou solteira, é privada da qualidade de 
cidadã.
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A mulher deve obediência a seu marido; ele pode fazer que seja condenada à reclusão em caso de 
adultério e conseguir divórcio contra ela; se mata a culpada em flagrante, é desculpável aos olhos 
da lei; ao passo que o marido só é sujeito a uma multa se trouxer uma concubina ao domicílio 
conjugal e é, neste caso somente, que a mulher pode obter divórcio contra ele. O homem é quem 
fixa o domicilio conjugal. Tem sobre os filhos muito mais direitos do que a mãe e – salvo no caso 
em que a mulher dirige uma empresa comercial – sua autorização é necessária para que ela possa 
assumir obrigações. O poder marital exerce-se rigorosamente, ao mesmo tempo sobre a pessoa 
da esposa e sobre seus bens. (BEVOUIR, 2000, p. 143)

Ainda, segundo a supracitada autora, sobre uma das características do sexo feminino, 
A feminilidade é uma espécie de infância contínua que afasta a mulher do tipo ideal da raça. 
Essa infantilidade biológica traduz-se por uma fraqueza intelectual; o papel desse ser puramente 
afetivo é o de esposa e dona de casa; ela não poderia entrar em concorrência com o homem: nem a 
direção nem a educação lhe convêm. Como na opinião de Bonald, a mulher é confinada à família 
e nessa sociedade em miniatura o pai governa porque a mulher é incapaz de qualquer mando, 
mesmo doméstico; ela administra tão-somente e aconselha. Sua instrução deve ser limitada. As 
mulheres e os proletários não podem nem devem tornar-se autores, como, aliás, não o desejam. 
(BEVOUIR, 2000, p.144)

Outro autor que faz a relação entre a família e a construção do papel da mulher na sociedade é Pierre 
Bourdieu, que ratifica o papel submisso da mulher, como subjugada diante da dominação masculina. 

É, sem dúvida, à família, que cabe o papel principal na reprodução da dominação e da visão 
masculinas; é na família que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do trabalho e da 
representação legítima dessa divisão, garantida pelo direito e inscrita na linguagem. (BOURDIEU, 
2014, p. 119) 

O mesmo autor apresenta, ainda, a reprodução e perpetuação dessa desigualdade, afirmando que 
hodiernamente a reprodução da dominação masculina se dá através de três instâncias principais: a 
família, a igreja e a escola, incluindo também o papel do Estado, que, segundo ele, reproduz a divisão de 
gêneros ao ratificar e reforçar o patriarcado privado.
Diante do exposto é possível compreender, portanto, a intrínseca relação entre a transformação e 
construção do papel da mulher na sociedade com o desenvolvimento da família. Sendo possível concluir 
que, na atualidade, a família monogâmica prevalece com a mesma construção do papel da mulher dos 
primórdios de seu surgimento, ou seja, como a responsável principal pelos afazeres domésticos e com os 
cuidados com o lar, com o marido e com os filhos.

A mulher nA modernidAde 

Expostas as questões acerca da construção do papel da mulher na família, considerando esta última 
célula principal da sociedade, faz-se necessário determinar o que aqui se apresenta como modernidade 
para posteriormente explorar quais as transformações ocorridas – ou não – especificamente no que diz 
respeito à mulher. Assim, serão apresentados aspectos no que concerne à mulher no mercado de trabalho, 
na família e nas demais relações sociais.
No presente artigo, acerca do conceito de modernidade utilizar-se-á o que Baumam (2001) convencionou 
chamar de modernidade líquida, caracterizada pelo estado de fluidez, que não mantem sua forma com 
facilidade e não fixa o espaço nem prende o tempo. Segundo o mesmo autor (2001, p. 9) “os fluidos 
se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, esvaem-se, respingam, transbordam, vazam, inundam, 
borrifam, pingam; são filtrados, destilados; diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos”.

A modernidade significa muitas coisas, e sua chegada e avanço podem ser aferidos utilizando-se 
muitos marcadores diferentes. Uma característica da vida moderna e de seu moderno entorno 
se impõe, no entanto, talvez como a diferença que faz a diferença; como o atributo crucial 
que todas as demais características seguem. Esse atributo é a relação cambiante entre espaço 
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e tempo. A modernidade começa quando o espaço e o tempo são separados da prática da vida e 
entre si, e assim podem ser teorizados como categorias distintas e mutuamente independentes 
da estratégia e da ação; quando deixam de ser, como eram ao longo dos séculos pré-modernos, 
aspectos entrelaçados e dificilmente distinguíveis da experiência vivida, presos numa estável e 
aparentemente invulnerável correspondência biunívoca. (BAUMAN, 2001, p. 15)

Diante disso, é importante frisar as grandes transformações ocorridas no mundo nos últimos séculos. 
De acordo com Touraine (1999) a sociedade moderna é uma sociedade de divergência e, esse mesmo 
autor, citando Hannah Arendt (1999, p. 161) apresenta duas características do mundo moderno: a 
irreversibilidade e a imprevisibilidade. 

A passagem da sociedade industrial à sociedade programada, em que já entramos em boa medida, 
radicalizou a nossa imagem de modernidade. A nossa época é mais moderna do que as épocas 
anteriores, pois eliminou todo princípio superior de integração da experiência humana e de 
correspondência entre o sistema e o ator. Ela rompeu todos os vínculos com as visões naturalistas 
da sociedade, as filosofias da história e todas as formas de sociocentrismo. Ela não aceita ilusões 
das sociologias da esperança nem tampouco as ideologias da ordem. Ela pretende construir a 
sociedade sobre a liberdade do sujeito pessoal e não mais sobre um bem comum ou um interesse 
geral, que são cada vez mais as máscaras do poder. (TOURAINE, 1999, p. 180)

É possível observar, portanto, que as transformações, hodiernamente, são instantâneas e ocorrem com 
muita rapidez. A globalização econômica, cultural, social e política possui papel central nas mudanças 
sociais contemporâneas, especialmente no que diz respeito ao papel da mulher. 
Neste sentido, a possibilidade e necessidade do trabalho, para a mulher, foi um fator decisivo e 
diferenciador para modificação de alguns paradigmas acerca do papel feminino na sociedade. Conforme 
anteriormente apresentado à mulher era reservado o espaço do lar, o cuidado com a família e com a casa. 
O homem é o provedor, o principal responsável por trabalhar e pela manutenção financeira da casa. Será 
visto, portanto, que não mais prevalece essa dinâmica na contemporaneidade.
Sobre a entrada da mulher no mercado de trabalho, Bevouir (2000) afirma ser a grande revolução do 
século XIX, que veio a transformar o destino da mulher, abrindo a elas uma nova era, e acrescenta,

A mulher reconquista uma importância econômica que perdera desde as épocas pré-históricas, 
porque escapa do lar, e tem, com a fábrica, nova participação na produção. É a máquina que dá 
azo a essa modificação violenta, porque a diferença de força física entre trabalhadores masculinos 
e femininos se vê, em grande número de casos, anulada. Com o súbito desenvolvimento da 
indústria exige uma mão-de-obra mais considerável do que a fornecida pelos trabalhadores 
masculinos, a colaboração da mulher é necessária. (BEVOUIR, 2000, p. 148)

Neste mesmo sentido, Bourdieu (2014) afirma que dentre os fatores de mudança, na 
contemporaneidade, em que se observa que a dominação masculina já não é determinante, é o aumento 
do acesso ao trabalho assalariado – assim como à educação – que, segundo o autor significa para as 
mulheres o distanciamento das tarefas domésticas e das funções de reprodução.

O aumento do número de mulheres que trabalham não pode deixar de afetar a divisão de tarefas 
domésticas e, ao mesmo tempo, os modelos tradicionais masculinos e femininos, acarretando, 
sem dúvidas, consequências na aquisição de posições sexualmente diferenciadas no seio da 
família: pode-se, assim, observar que as filhas de mães que trabalham têm aspirações de carreiras 
mais elevadas e são menos apegadas ao modelo tradicional da condição feminina. (BOURDIEU, 
2014, p. 126)

Importante ressaltar, ainda, para compreensão da construção do papel da mulher na modernidade, 
um conceito que pode ser apontado como palavra-chave para as transformações ocorridas, que é 
a emancipação. Exatamente neste sentido, Bevouir cita Engels em sua obra para trazer a tona essa 
questão,

Engels mostra que a sorte da mulher está estreitamente ligada à história da propriedade privada; 
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uma catástrofe substituiu pelo patriarcado o regime do direito materno e escravizou a mulher 
ao patrimônio; mas a revolução industrial é a contrapartida dessa decadência que resultará na 
emancipação feminina. (BEVOUIR, 2000, p. 148)

A despeito das degradantes e penosas situações que as mulheres passaram ao ingressar no mercado de 
trabalho, no ápice da Revolução Industrial, sendo submetidas à trabalho análogo ao de escravos, esse 
ingresso foi causa determinante para o início do processo de emancipação das mulheres. 
O autor Sen (2010) identifica e ratifica ainda estarem presentes na atualidade, as privações relativas ao 
bem-estar das mulheres contribuindo para a injustiça social. Segundo ele, problemas como a mortalidade 
excessiva das mulheres em alguns países são culturalmente negligenciados em todo o mundo sendo 
necessário trazer à tona esses as questões e incluí-las na agenda de discussões.
Por outro lado, o mesmo autor enfatiza o papel ativo da condição de agente das mulheres, afirmando que 
as mesmas já não mais são receptoras passivas de auxílio em prol da melhora de seu bem-estar mas sim 
“são vistas cada vez mais, tanto pelos homens como por elas próprias, como agentes ativos de mudanças: 
promotoras dinâmicas de transformações sociais que podem alterar a vida das mulheres e dos homens.” 
(SEN, 2010, p. 246)
O autor relaciona, ainda, essa condição de agente da transformação com emancipação e redução da 
natalidade, para ele, a redução das taxas de natalidade decorrem da melhora do status e do poder das 
mulheres. 

Esses diversos aspectos da situação feminina (potencial para auferir rendimentos, papel econômico 
fora da família, alfabetização e instrução, direitos de propriedade, etc) podem, à primeira vista, 
parecer demasiadamente variados e díspares. Mas o que todos eles têm em comum é a sua 
contribuição positiva para fortalecer a voz ativa e a condição de agente das mulheres – por meio 
da independência e do ganho de poder. (SEN, 2010, p. 249)

Sobre o papel político, social e principalmente o papel econômico das mulheres na sociedade atual, o 
autor afirma existirem muitas provas de que, quando as mulheres conseguem oportunidades, geralmente 
reservadas apenas aos homens, se saem tão bem quanto eles, o que ocorre é que a dificuldade das 
mulheres alcançarem esses papéis ainda são mínimas, especialmente nos países em desenvolvimento.

(...) há provas abundantes de que, sempre que as disposições sociais diferem da prática tradicional 
da propriedade masculina, as mulheres conseguem tomar iniciativas nos negócios e na economia 
com grande êxito. Esta claro que o resultado da participação feminina não é meramente a geração 
de renda para as mulheres, mas também a provisão dos benefícios sociais decorrentes de status 
mais elevado e da independência feminina (...) assim a participação econômica da mulheres é 
tanto uma recompensa em si (com a redução associada do viés contra o sexo feminino na tomada 
de decisões familiares) como uma grande influencia para a mudança social em geral. (SEN, 
2010, p. 261)

Portanto, o primordial que pode ser extraído do que foi exposto acerca da construção do papel da 
mulher na modernidade e de seu processo de emancipação, é justamente essa condição de agente de 
transformação das mulheres em prol do seu próprio bem-estar, ou seja, essa construção foi histórica 
e multifatorial, repleta de causas diversas e que, muitas vezes, independia unicamente das mulheres. 
Todavia, as mulheres não quedaram-se inertes, não aceitaram ser sujeitos passivos da sua transformação e 
tornaram-se agentes. Segundo Sen (2010) essa condição de agente das mulheres foi crucial e interessante 
para o desenvolvimento em geral, estando muito além da busca pelo bem-estar das mulheres, ou seja, foi 
benéfico para o desenvolvimento de áreas da economia, da discussão politica e dos debates sociais.

Pode-se dizer que nada atualmente é tão importante na economia política do desenvolvimento 
quanto um reconhecimento adequado da participação e da liderança politica, econômica e social 
das mulheres. Esse é, de fato, um aspecto crucial do desenvolvimento como liberdade. (SEN, 
2010, p. 263)
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considerAções finAis

De acordo com Bourdieu (2014) no caso das mulheres, a pesquisa histórica não pode se limitar a mera 
descrição das transformações do papel das mulheres no decurso do tempo, mas sim, deve preocupar-se em 
estabelecer em cada período a ser analisado como o que ele denomina de sistema de agentes e instituições 
(igreja, família, escola e Estado) contribuiu para esconder as relações de dominação masculina.

Em suma, ao trazer a luz as invariantes trans-históricas da relação entre os gêneros, a historia 
se obriga a tomar como objeto o trabalho histórico de des-historicização que as produziu e 
reproduziu continuamente, isto é, o trabalho constante de diferenciação a que homens e mulheres 
não cessam de estar submetidos e que os leva a distinguir-se masculinizando-se ou feminilizando-
se. (BOURDIEU, 2014, p. 118)

Por outro lado, de acordo com o que foi exposto, é possível observar o caminho percorrido pelas 
mulheres, através dos séculos, até a modernidade. Nesta, se observa o misto de funções atribuídas às 
mulheres, as múltiplas jornadas de trabalho, e, principalmente, o desabrochar de uma emancipação, 
independência e um protagonismo feminino. Não é possível negar que, assim como existem mudanças, 
existem permanências e paradigmas que permanecem intocáveis, apesar da rapidez e da facilidade da 
disseminação de informações na atualidade.
Com relação a família, não se pode negar que a mulher permanece como núcleo central, como “a rainha do 
lar” e a principal responsável pela unidade da família. Porém, também não se pode negar o surgimento e 
aumento de novas formas de famílias, sejam elas monoparentais, homossexuais, dentre outras, diferente 
do amplamente denominado como padrão: a mãe dona de casa, o pai trabalhador e os filhos. Existe, 
portanto, uma mudança de papéis: gradual e visível.
Em conclusão, diante de todo o exposto, é possível afirmar que a observância dos aspectos concernentes ao 
papel da mulher na modernidade impacta em todas as searas da vida em sociedade, e, consequentemente 
no desenvolvimento social. Já não é mais tolerável a persistência da desigualdade de gênero, do 
preconceito e da estigmatização das mulheres como seres inferiores. Esse reconhecimento de igualdade 
entre os papéis masculino e feminino é primordial para efetivação da justiça social e da dignidade da 
pessoa humana.
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