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RESUMO 

Este trabalho tem o propósito de discutir a problemática das relações de gênero, enfocando a questão 
da disputa do poder e do difícil convívio com as diversidades. Outrossim, compreender a história das 
sociedades que por sua vez perpassa o estudo da condição de exploração de classe e opressão de 
gênero, descrevendo as condições de discriminação e de desigualdade, em que as mulheres ainda 
encontram-se submetidas. Em seguida, discutimos o fato de a sociedade contemplar modelos de 
famílias que correspondem a diferentes papéis para homens e mulheres, enfocando o que as/os 
autoras/es dizem acerca da família, da construção de gênero, das dificuldades e desafios, a inserção da 
mulher no mercado de trabalho, como também sobre políticas públicas, que estudam esse fenômeno. 
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ABSTRACT 

This paper aims to discuss the issue of gender relations, focusing on the issue of power struggle and 
the difficult living with diversity. Also, understand the history of societies which in turn passes 
through the study of the condition of class exploitation and gender oppression, describing the 
conditions of discrimination and inequality, where women are still subjected. Then we discussed the 
fact that society families include models that correspond to different roles for men and women, 
focusing on what / authors / s say about the family, the construction of gender, difficulties and 
challenges, the insertion of women in the labor market, as well as on public policy, who study this 
phenomenon. 
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Este artigo trata da discussão de gênero e sua relação com o poder, tendo por base a 

pesquisa realizada em Aracaju, Sergipe, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2009, 

com 20 mulheres, que responderam a um questionário abordando a relação familiar, 

escolaridade, profissão e estado civil. 

Tratar dessa questão revela o cotidiano da sociedade brasileira e como se expressam as 

relações sociais, especificamente de gênero e seus componentes culturais e ideológicos, os 

quais necessariamente demandam funções sociais da família e, por conseguinte do homem e 

da mulher e sua relação com o poder3. Nesse sentido, os meios de comunicação nos últimos 

anos têm veiculado reportagens que ressaltam a atuação da mulher na sociedade 

contemporânea, sob uma nova perspectiva, ou seja, enfoca o empoderamento feminino, 

adotando como justificativa a crescente participação na vida pública, através da inserção nas 

universidades e no mercado de trabalho, o que tem proporcionado mudanças significativas no 

tocante aos papéis e atribuições desempenhados por ela no âmbito social e familiar. 

Lacerda (2002) observa que: “Por muitas vezes, nos disseram o que deveríamos ser. 

No entanto, poucas vezes nos perguntaram quem somos. Em vários momentos, nos disseram 

o que fazer, sem que buscassem compreender o que fazíamos”. Consoante o autor gera-se 

uma reflexão acerca do papel da mulher no espaço público, visto que remete-nos à divisão de 

trabalho existente entre homens e mulheres, que os levou a assumirem posições desiguais em 

termos de poder, prestígio e riqueza. Todavia, faz-se mister salientar que, mesmo diante dos 

avanços e progressos das mulheres em países de todo o mundo, as diferenças de gênero 

contribuem e servem de base para as desigualdades sociais. 

Historicamente, pode-se dizer que associou-se a formação dos papéis masculino e 

feminino como binômios construídos, introjetados e reproduzidos tanto pelo homem quanto 

pela mulher. 

Desta forma, realizando uma breve discussão acerca da opressão das relações de 

gênero e reportando ao fato de que mesmo as mulheres inseridas no mercado de trabalho 

(esfera pública) têm a missão das responsabilidades do trabalho reprodutivo (esfera privada), 

fruto da divisão sexual do trabalho, cuja divisão deve ser considerada como um fenômeno 

histórico e social e, por conseguinte, os rearranjos familiares dentro do contexto histórico 

movido pelas relações de força e heranças do patriarcalismo. Destacando também as relações 

de poder existentes entre os gêneros e os desafios da sexualidade.  

Scott (1990), em suas pesquisas relativas ao gênero como categoria de análise ressalta 

que essas preocupações teóricas só apareceram no final do século XX; assim, o termo gênero 

faz parte das tentativas levadas pelas feministas contemporâneas objetivando reivindicar certo 
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campo de definição e, por conseguinte, insistir sobre o caráter inadequado das teorias 

estabelecidas para explicar as desigualdades persistentes entre mulheres e homens. 

Logo, percebe-se a necessidade de mobilização e de ações coletivas coordenadas de 

forma estratégica para que as mulheres venham adquirir o que consideram como direitos, cuja 

mobilização pode ser intitulada como o maior desafio, visto que enfrenta barreiras, 

principalmente, em ambientes em que a participação cidadã é indesejada. Portanto, é 

necessário despertar nas mulheres o desejo de participar das lutas e reivindicações, entretanto, 

a mulher necessita não apenas ser ouvida e sim ser percebida enquanto sujeito, capaz de 

integrar os espaços de governança e, por conseguinte, eleger e ser elegível. 

Nesse contexto, Rago (1998) explicita que: 

                                       No caso dos estudos feministas, o sucesso da categoria do gênero se 
explica, em grande parte, por ter dado uma resposta interessante ao impasse 
teórico existente, quando se questionava a lógica da identidade e se 
decretava o eclipse do sujeito. Categoria relacional, como observa Joan 
Scott, encontrou campo extremamente favorável num momento de grande 
mudança das referências teóricas vigentes nas Ciências Humanas, e em que 
a dimensão da Cultura passava a ser privilegiada sobre as determinações da 
Sociedade. 

Scavone (2004) ressalta que as diversas nomenclaturas destes estudos sobre 

gênero/feminismo refletem as diferentes abordagens teóricas ofertadas à temática e o percurso 

que empreenderam os estudos e a reflexão das Ciências Sociais que por sua vez 

acompanharam as lutas políticas do feminismo contemporâneo. Os estudos e as pesquisas de 

Gênero/relações de sexo se caracterizam pelo fato de terem sido (e continuarem sendo) 

produzidos, pelas próprias mulheres.  Nesse sentido, percebe-se que do ponto de vista 

sociopolítico, toda essa situação identifica e indica para a influência de um movimento social 

no processo de produção do conhecimento científico e vice-versa.  

Sob esse prisma, Tavares (2002) ao reportar-se a Goldenberg (1994) enfatiza que: 

                                          O movimento feminista, ao controverter a “vocação natural” da mulher para 
a maternidade, para o lar, para o devotamento e sublimação de interesses 
individuais, e a difusão da psicanálise enquanto balizadora de novos 
padrões de comportamento, como autonomia, independência, auto-
realização feminina, sob a égide de valores idiossincráticos alicerçados em 
escolhas conscientes, irão exercer uma interinfluência sobre a mulher, 
produzindo uma mudança social substantificada pela “valorização do 
trabalho extradoméstico da mulher, pela reivindicação de igualdade na 
esfera pública e privada e pela recusa de morais sexuais diferentes para 
homens e mulheres” (2002, p. 45 - 46). 

Assim, Rago (1998) aborda em seus estudos feministas que “a despeito das inúmeras 

polêmicas em curso, vale notar que a categoria do gênero abre, ainda, a possibilidade da 
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constituição dos estudos sobre os homens num campo teórico e temático bastante renovado e 

radicalmente redimensionado”. 

Não obstante, Cornell e Seyla (1987) em suas pesquisas destacam que “o surgimento 

de um Movimento de Mulheres independente, ao lado da Nova Esquerda e, em alguns casos, 

saídos dela na Europa e América do Norte nos últimos vinte anos, levou a uma significativa 

reestruturação de nossa tradição teórica a partir de uma perspectiva feminista.” 

Logo, faz-se necessário salientar que no Brasil, a herança da sociedade patriarcal 

traçou um perfil do que é ser homem e mulher, onde algumas características, ao longo da 

história, separam o que é próprio de homem e de mulher, isto é, o gênero determina quem faz 

o quê e quem toma as decisões, pois tanto homens quanto mulheres desempenham um papel 

produtivo e comunitário nas esferas cultural, familiar e social. Porém, na sua maioria é o 

homem quem assume o papel de representação pública, enquanto que a mulher desempenha 

um papel organizador fundamental, embora seja menos visível, o que favorece o sexo 

masculino em detrimento da subordinação feminina. 

Nesse escopo, Cornell e Seyla (1987) observa que: 

                                       Quanto à questão da “utopia do trabalho” os teóricos feministas não 
questionaram o marxismo de maneira radical. O movimento em favor dos 
“salários para o trabalho doméstico”, por exemplo, válido para a lógica 
marxista, exigia que as mulheres primeiro se tornassem assalariadas no lar 
antes que pudessem se emancipar como produtoras em público. Perdidos 
em intermináveis discussões sobre o que vinha primeiro – a luta de classes 
ou a luta de gêneros – muitos teóricos feministas marxistas deixaram de 
indagar se a utopia marxista do trabalho poderia conciliar os desejos de 
autodeterminação das mulheres e a visão feminista da liberação humana. 

No Brasil, ao longo da história, o feminino tem sido construído como subordinado ao 

masculino, o que favoreceu aos homens uma situação de prestígio, privilégio e poder. A 

construção de gênero tem suas origens nas relações hierárquicas, patriarcalistas, em que 

homens e mulheres se relacionam de maneiras desiguais, reforçando a idéia de dominação e 

poder de um sobre o outro. 

Outrossim, a mulher européia, chegando ao Brasil em número reduzido, frente à 

opressão vivida em seu país de origem, teve a liberdade antes não experienciada, 

diferentemente das mulheres de classe baixa, as quais precisam trabalhar para  auto-manter-se 

e tinha liberdade de ir e vir bem como escolher os seus parceiros e se queriam permanecer 

com eles ou não conforme salienta Fernandes (2006, p. 1). 

Dessa forma, percebe-se que historicamente a sociedade contempla modelos de 

família em que homens e mulheres exercem diferentes papéis. Assim, por vários séculos, a 

mulher foi vista pelo viés masculino, ou seja, pela ótica e percepções do homem, visto que a 



5 
 

mulher deve a ele obediência e respeito, pois é vista como frágil e incapaz, determinando 

assim, sua maneira de pensar, de ser e de agir, fazendo-a acreditar que é inferior a ele. 

No bojo das mudanças Scavone (2004), registra que: 

                                          As primeiras reivindicações feministas podem ser localizadas no período de 
irrupção das revoluções democráticas do final do século XVIII, no qual se 
destaca a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, regida por 
Olympe de Gouges em 1791, contestando a exclusão das mulheres dos 
direitos universais proclamados pela Revolução Francesa de 1789. 

Logo, a estudiosa aponta que enquanto o feminismo do século XIX continua a 

reivindicação pela aquisição dos direitos políticos/civis das mulheres, ele traz, também, com 

as socialistas utópicas, uma conjunção das idéias feministas com o ideal de uma sociedade 

igualitária, ressaltando como exemplo, a reivindicação pelo direito ao voto, em 1848, pois a 

mesma refere-se também ao direito do trabalho, o qual significava nos ideais revolucionários, 

a possibilidade de trabalhar e viver decentemente com os frutos daquele4. Desta forma, a 

mulher pode ser percebida enquanto sujeito agente da história, entretanto, cabe a ela perceber-

se enquanto sujeito, conforme salienta Lispector (1999), em suas sábias palavras. “Eu antes 

tinha querido ser os outros para conhecer o que não era eu. Entendi então que eu já tinha sido 

os outros e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o âmago dos outros: e o âmago 

dos outros era eu”.  

Das 20 mulheres pesquisadas 29% mencionam que mantêm um bom relacionamento 

com os familiares; 35% registram que existem dificuldades na relação familiar, salientando 

que a dificuldade esta relacionada a religião; 17% declararam manter distancia da família  e 

19% não responderam. 

 Nesse sentido, Tavares (2002, p. 46) menciona que, para melhor compreendermos a 

dinâmica de modernização e aparente laicização da família, faz-se necessário atentarmos para 

o aparecimento de novos ideais que conduzem ao igualitarismo que por sua vez desarticulam 

o modelo hierárquico, colocando como exemplo de ideal e modernizador, a Leila Diniz. 

Outrossim, tais mudanças substanciais podem ser associadas a revolução sexual, 

proporcionadora de novos padrões de relacionamentos e de organizações doméstico-familiar.    

A sociedade atual firma seus valores a partir do indivíduo; ou seja, ele é o centro nas 

relações interpessoais, onde o papel da família é o de ajudar o indivíduo a trabalhar pela sua 

independência sem, contudo, deixar escapar seus vínculos com o seu grupo familiar, que é o 

espaço das diferenças, no qual o sujeito dá os primeiros passos na conquista da sua liberdade e 

do crescimento pessoal. 
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Isso posto, percebe-se que cabe a família, ao poder público e a sociedade criar e 

disponibilizar condições necessárias para o exercício efetivo dos direitos à saúde, à vida, à 

alimentação, à educação, à segurança, ao acesso a justiça, à convivência familiar e 

comunitária, entre outros. Logo, percebe-se que ao poder público caberá o desenvolvimento 

de políticas5 com o intuito de garantir os direitos humanos das mulheres meio as relações 

domésticas e familiares, cujas políticas irão resguardá-las de: discriminação, exploração, 

violência, crueldade, negligência e opressão conforme salienta Santana (2010).  

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que até o final do século passado, em virtude 

do progresso da biologia e da genética, associado às descobertas científicas/tecnológicas e às 

revoluções ideológicas, aparecem questionamentos sobre os aspectos da vida, principalmente 

relacionados à família. Ocorre uma ruptura progressiva da família patriarcal tradicional, com 

rígida estrutura hierárquica, também abalada devido a inserção da mulher no mercado de 

trabalho e o controle da natalidade, com a consequente quebra na divisão sexual do mundo – o 

público e o privado (MUZIO, 1998). 

Os dados coletados com as entrevistadas ratificam a presença masculina nas famílias, 

visto que 42% mencionam que são casadas; 37% relatam que são solteiras, mas que residem 

com os familiares (pai, mãe e irmãos) e 21% registram que estão namorando, residindo 

sozinhas ou que dividem a residência com amigas. 

As mudanças familiares dos últimos tempos, conforme Petrini (2003), transformam o 

modo de compreender a sexualidade, o amor, a maternidade e a paternidade, de tal maneira, 

que se percebe o desaparecimento da família. Todavia, ela tende a se reorganizar e permanece 

sendo a estrutura básica social. Logo, a família contemporânea está em um processo de 

desinstitucionalização, focada muito mais para a esfera privada, ao ressaltar as expressões 

afetivas, onde ocorre uma quebra das relações entre gênero e gerações, até então vivenciadas 

na sociedade.  

Sendo assim, falar sobre a história da família exige conhecimento sobre o modo de 

organização de cada cultura, em seu tempo específico, visto que não deve existir um único 

conceito para família e, levando-se em consideração os diversos aspectos da sociedade 

(economia, ambiente, política e cultura), podem ser observadas diversas composições 

familiares conforme salienta Osório (2002). 

Nesse contexto, para Kehl (2001) refletir sobre o caráter histórico do sujeito é 

imprescindível, para compreender, dentro de uma sociedade, as estruturas envolvidas. Logo, 

pensar em espaços masculinos e femininos na atual cultura não está, basicamente, ligado ao 
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papel de homem e mulher. E, na família contemporânea, há uma maior possibilidade de 

mobilização desses papéis.  

Logo, Buttler (2003) em seus estudos relata: 

O gênero só pode denotar uma unidade de experiência, de sexo, gênero e 
desejo, quando se entende que o sexo, em algum sentido, exige um gênero – 
sendo o gênero uma designação psíquica e/ou cultural do eu – e um desejo – 
sendo o desejo heterossexual e, portanto, diferenciando-se mediante uma 
relação de oposição ao outro gênero que ele deseja. A coerência ou a 
unidade internas de qualquer dos gêneros, homem ou mulher, exigem assim 
uma heterossexualidade estável e oposicional. 

Buttler (2003) por sua vez, acata claramente que o gênero não pode ser percebido 

apenas enquanto um substantivo, mas tampouco pode ser considerado conjunto de atributos 

oscilante, pois vimos que seu efeito substantivo é perfomativamente produzido e imposto 

pelas práticas reguladoras da coerência do gênero.  

Logo, pode-se concluir que as relações de gênero são fundamentadas na dominação e 

no poder exercido pelos sexos, onde nesse duelo na maioria das vezes o homem é quem 

conduz, não sendo diferente na sexualidade, visto que numa cultura que insiste em 

valorizar/valorar o homem como poderoso, está a mulher que vem a dura pena lutando pela 

conquista de espaços o por respeito, meio a essas transformações nas relações homem-mulher, 

sem rejeitar a vida familiar, mas questionando o que está posto tal qual está definido, por 

décadas. 

Ao longo da história da humanidade, o homem é opressor dele mesmo, visto que ele 

passa a maior parte do tempo se cobrando, ou seja, cobrando poder, que por sua vez pode ser 

entendido como virilidade, portanto o poder é entendido como respeitabilidade, autoridade e 

força, simbolizada pelo falo que enquanto maior melhor, pois é o centro distribuidor de poder. 

 Penetrar neste riquíssimo universo de debates teóricos e políticos remete às idéias de 

Scavone (2004) onde, a conceituada autora enfatiza que “a prática política do feminismo foi 

caminhando dos grupos espontâneos de autoconsciência dos anos 70, na Europa, e começo 

dos anos 80 no Brasil, para uma organização mais institucionalizada”. Assim, Carneiro (2002, 

p. 13), ao analisar a família, ressalta que:   

                                                   Numa sociedade onde o valor de referência é derivado do eu, a família é 
importante na medida em que possibilita a cada membro constituir-se como 
sujeito autônomo. Esta função da família põe em evidência suas 
contradições internas, pois, ao mesmo tempo em que os laços de 
dependência são necessários, eles são negados. 

Diante do exposto, percebe-se que o modelo tido como tradicional de família, 

composta por pai, mãe e filhos, vem sofrendo inúmeras alterações e, estas modificações são 
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capazes de modificar sua configuração, o seu funcionamento e os papéis desenvolvidos pelos 

seus membros no contexto familiar, ou seja, as mudanças alteram além da composição 

familiar, porque é na família, bem como fora dela, conforme Sarti (2005) que a identidade 

masculina é associada ao valor do trabalho, independentemente da classe social. O trabalho 

perpassa a função de instrumento da sobrevivência material; visto que ele determina o 

substrato da identidade masculina, mostrando um jeito de ser homem. Assim, o valor do 

trabalho respalda e oferta autonomia moral ao homem de auto-afirmar-se.  

De todo modo, estando essas transformações familiares atreladas à questão de gênero 

torna-se necessário realizar uma distinção importante entre sexo e gênero. Assim, Giddens 

(2001, p. 109) destaca que os sociólogos utilizam o termo sexo para as diferenças anatômicas 

e fisiológicas que definem o corpo do homem e da mulher e, em contrapartida, por gênero, as 

diferenças psicológicas, sociais e culturais entre indivíduos do sexo masculino e do sexo 

feminino. 

Em outras palavras, reforça que o gênero está associado a noções socialmente 

construídas de masculinidade e feminilidade; ou seja, a distinção entre sexo e gênero é 

fundamental, pois muitas diferenças entre homem e mulher não são de origem biológica. 

Logo, observa-se que o gênero é um conceito socialmente criado que atribui aos homens e às 

mulheres papéis sociais e identidades distintas. 

Nesse sentido, percebe-se que essa suposta inferioridade feminina é uma construção 

também cultural. Observa-se que a mulher introjetou o que lhe foi passado culturalmente, 

acreditando de fato na superioridade do homem e no dever de sua subordinação a ele. Mas, na 

prática a sua ação foi diferente, tendo em vista que sempre lhe foi imposta a responsabilidade 

de cuidar da prole, não só nas questões internas como também a de subsistência da família. 

Nesse sentido, Giddens (2001, p. 114) registra: 

As diferenças de gênero raramente são neutras – em quase todas as 
sociedades, o gênero é uma forma significativa de estratificação social. O 
gênero é um fator crítico na estruturação dos tipos de oportunidade e das 
hipóteses de vida que os indivíduos e os grupos enfrentam influenciando 
fortemente os papéis que desempenham nas instituições sociais, da família 
ao Estado.  

Conforme essa idéia percebe-se a influência cultural na vida dos indivíduos e os 

papéis atribuídos aos homens e às mulheres, que variam de cultura para cultura, embora os 

papéis dos homens sejam mais valorizados e reconhecidos. Não obstante, Fernandes (2006, p. 

1) ressalta 

Que esta cultura preconceituosa e machista atravessou séculos sem que a 
mulher percebesse que isto era uma retumbante mentira já que ela quem 



9 
 

dava a unidade familiar. Foi ela que sustentou a família enquanto o homem 
se ausentava temporária ou definitivamente. 

O gênero dá significado às diferenças que são produzidas socialmente, e mediante o 

processo de construção do gênero, a sociedade lança mão de idéias sobre ser homem e ser 

mulher e o que é próprio de cada sexo. A sua simbolização cultural, além de macular os 

sexos, macula o social, o político e o religioso. Desse modo, percebe-se que estes significados 

são introjetados nos indivíduos, ou seja, são valores impostos, e estas diferenças são 

construídas pela própria sociedade a partir dos valores assimilados através das novelas, 

músicas e filmes. Assim, essa experiência é vivida até mesmo antes do nascimento seja nas 

relações intrafamiliares, interpessoais, seja na escola, nas quais são reproduzidas de acordo 

com o que está posto culturalmente (ROCHA, 2000).  

Logo, faz-se mister ressaltar que as mulheres são sujeitos históricos legítimos e que o 

“gênero” inclui as mulheres. Não obstante, na concepção de Bourdieu (1999) ao realizar 

crítica ao termo “categoria”, registra que quando se separa os indivíduos por “categoria” 

(gênero, raça, classe social, entre outras) ocorre ao mesmo tempo duas ou mais unidade social 

e com a separação surge o fraco e o forte. Assim, a divisão socialmente construída entre os 

sexos, percebida por muitos como naturais, adquire um reconhecimento de legitimação, a 

diferença passa a ser evidente, pois é conhecida, endeusada e legitimada tanto por mulheres 

quanto por homens, visto que o gênero é igualmente utilizado para designar as relações 

sociais entre os sexos.  

Não obstante, aqui convém lembrar a diferença acerca da inserção feminina no 

mercado de trabalho, uma vez que, enquanto a participação e inserção masculina acontecem 

mediante as chances oferecidas e qualificações pessoais, para a mulher as circunstâncias são 

diferentes, porque além dos requisitos no que tange à qualificação e oferta, propaga-se a 

continuidade do modelo familiar, bem como sua responsabilidade na socialização dos filhos e 

as tarefas domésticas conforme expressam Matos e Santana (2010). 

No que se refere a escolaridade cabe salientar que 39% registraram ter o ensino 

fundamental; 23% o ensino médio; 19% o ensino superior; 11% mencionaram que apenas 

sabe assinar o nome e 8% não responderam. Quanto a profissão percebe-se que 35% 

desenvolve atividade informal; 33% encontra-se no mercado formal e 28% encontra-se 

desempregado e 4% não responderam. 

Logo, os avanços conquistados pela mulher contemporânea no mercado de trabalho 

refletem na atmosfera familiar, visto que esta resulta do relacionamento entre os membros no 

contexto social em que vivem. Todavia, os avanços não foram suficientes para liberar as 
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mulheres dos afazeres domésticos. Nesse sentido, permanecem, tanto no âmbito doméstico 

quanto no profissional, as relações de poder do homem sobre a mulher, refletindo a cultura de 

cada sociedade. 

Em suma, em todo seu contexto histórico, a mulher apresentou mudanças sociais e 

culturais, cabendo aqui mencionar o termo “mulher pública”, cuja terminologia no passado, 

era atribuída às mulheres promíscuas/prostitutas que, por conseguinte, não apresentavam 

perspectiva de vida socialmente aceitável, não obstante, hoje o termo ganha outro significado, 

visto que a mulher passou a integrar e interagir com a sociedade de forma mais positiva. 

Não obstante, algumas características como a sensibilidade, afetividade, entre outras, 

que antes eram tidas como feminina pelo fato de serem consideradas fraquezas, passaram a 

unir e são determinadas como essenciais, haja vista que tais características também podem ser 

encontradas nos homens, entretanto, os mesmos camuflam para não parecerem frágeis e 

motivos de “piadas” perante a sociedade pautada nos moldes patriarcalistas. Em contrapartida, 

as mulheres cultivam como um dom, desenvolvendo-as e amadurecendo-as em cada situação. 

Muitas conquistas podem ser percebidas por partes das mulheres, elas entraram no 

mundo cultural do negócio e da política, conquistaram o direito à vida, direito esse tão negado 

historicamente e, em alguns e/ou diversos casos atualmente. A “categoria” mulher que era um 

ser invisível, hoje mostra ao mundo sua competitividade e qualidade no mercado de trabalho, 

na comunidade e na família, passando a serem percebidas enquanto sujeitos. 
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