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Resumo

Este trabalho discute a construção social e histórica da mulher como frágil, submissa e incapaz de pensar, em
oposição aos homens como controladores e dominadores. Contextualiza diversas técnicas corporais utilizadas em
diferentes contextos históricos e culturais visando fragilizar as mulheres. Historiciza a luta feminista em prol de sua
emancipação, direito ao voto e uso de roupas cômodas, no contexto da Revolução Francesa. Por fim, analisa-se seis
caricaturas produzidas no século XIX como uma pedagogia de gênero que amedrontava homens e mulheres, visando
conter o movimento sufragista e a emancipação feminina.

Palavras chaves: Pedagogias de gênero, movimento sufragista, corporalidade feminina

Resumen

El presente trabajo discute la construcción social e histórica de la mujer como débil e incapaz de penar en oposición a
los hombres, como controladores y dominadores. Contextualiza diversas técnicas corporales, utilizadas en distintos
contextos históricos y culturales en los que se ha fragilizado a las mujeres. Relata la lucha feminista en pro de su
emancipación, derecho al voto y el uso de ropas cómodas, en el contexto de la revolución francesa. Además de
analizar seis caricaturas producidas en el siglo XIX como una pedagogía de género que atemorizaban a hombres y
mujeres, no permitiendo entender el movimiento sufragista y la emancipación femenina.

Palabras claves: Pedagogías de género, movimiento sufragista, corporalidad femenina.

Introdução

Ao longo da história da humanidade, em função das construções sociais diferenciadas do sujeito masculino e
feminino, com subordinação das mulheres aos homens, as mulheres não puderam estudar, trabalhar, votar, participar
das decisões políticas.

No modelo patriarcal, ligada ao ideal de provedor, o homem foi construído como sendo um ser rude, dominador e
controlador da sexualidade feminina. Esse ideal visava reproduzir a linhagem patrilinear, cuja paternidade seria
incontestável, para que houvesse a distribuição da herança. Para assegurar a paternidade legitima, a figura da mulher
foi construída como um ser submisso e incapaz, que precisava ser aprisionada no lar, afastando-a dos estudos,
convívio social, mercado de trabalho e decisões políticas.

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/caricaturas_como_pedagogia_de_genero_visando_conter_o_movimento_s.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Como parte desse projeto controlador, em 1252 a. C., o filósofo grego Aristóteles (2006) destacava a necessidade de
se firmar a superioridade do cidadão do sexo masculino, conferindo-lhe a autoridade suprema sobre os demais
membros da sociedade. Considerava que na hierarquia dos sexos “o macho está acima da mulher [...] qualquer que
seja a idade da mulher, o homem deve conservar a sua superioridade” (p. 33). Além da hierarquia, fazia menção à
diferença entre a força masculina e feminina, sendo que “A força de um homem consiste em se impor, a de uma
mulher, em vencer a dificuldade de obedecer” (p.36). Para embasar seus argumentos quanto à necessidade de
dominação masculina, Aristóteles cita Homero quando diz que “Cada um [deve ser] senhor absoluto de seus filhos e
de suas mulheres” e também a assertiva do poeta Górgias: “um modesto silêncio é a honra da mulher ao passo que
não fica bem no homem.”

Temente à emancipação feminina, Aristóteles afirmava e reiterava os perigos para o Estado da nociva audácia
feminina: “Se as mulheres são indisciplinadas, trata-se, repito, não somente de uma indecência para o Estado, mas
também de um germe de cobiça e de corrupção” (p.289). Como as mulheres constituíam a metade das pessoas livres
de Atenas, receoso quanto aos perigos da autonomia feminina, Aristóteles defendia que uma cidade que não controla
suas mulheres tinha meia cidade fora do domínio das leis (leia-se domínio dos homens que formulavam as leis).

O controle sobre o corpo das mulheres era feito de diferentes formas e em diferentes contextos sociais, tendo em
comum a construção de uma pretensa fragilidade feminina, sustentado por um mito de beleza (WOLF, 1992), calcado
na domesticidade, que excluía as mulheres da escolarização, da política e da vida pública como um todo.

Mesmo que na sociedade patriarcal a educação feminina não fosse um interesse da sociedade, sequer do Estado, em
algumas famílias mais liberais as mulheres, apesar de controladas, puderam estudar. Os livros abriram um mundo
novo para elas, possibilitando refletir e questionar a sociedade e as construções diferenciadas do masculino e do
feminino.

A escolarização propiciou o surgimento de um movimento de mulheres, movimento feminista, que iniciou um processo
de questionamento da estrutura androcêntrica da sociedade, com reclusão feminina. Na luta feminista, a primeira
bandeira levantada foi a do voto, com reivindicação do sufrágio universal.

No decorrer do século XIX, as militantes sufragistas fizeram uma ampla campanha que amedrontava os homens, que
se sentiam temerosos de perderem seu controle sobre as mulheres e sua posição superior na hierarquia entre os
sexos. Visando conter o avanço do movimento feminista, os homens recorreram a estratégias que conjugavam
agressão física e violência psicológica.

Uma das estratégias usadas como tentativa de conter as mulheres foram as caricaturas, que depreciavam a imagem
das sufragistas e causava terror na população, pelo forte apelo aos “perigos” da emancipação feminina, para os
homens, as mulheres, a família e a sociedade como um todo.

Desta forma, este artigo trata de uma análise sobre seis caricaturas publicadas pelos cartunistas no contexto do
movimento sufragista do século XIX, discutindo como as caricaturas constituíam pedagogias de gênero para conter as
mulheres. Conforme Louro (2008), o gênero é construído “através de inúmeras aprendizagens e práticas,
empreendidas por um conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais, de modo explícito ou dissimulado, num
processo sempre inacabado” (p.17). Dentre os aspectos a serem controlado pelas pedagogias de gênero é a
corporalidade feminina.

Técnicas corporais: o controle da corporalidade feminina

Para Mauss, o corpo é o primeiro e mais natural instrumento do homem. Assim, para compreender as construção
culturais do corpo atreladas ao gênero, a noção de técnicas do corpo, estudadas por Mauss (2003), é importante.
Mauss chama de técnica um modo eficaz de agir, que é transmitido pela tradição por meio da imitação e
adestramentos que distinguem o homem do animal. As técnicas variam de acordo com a sociedade, o tipo de
educação, o momento histórico, o sexo e a idade. Mauss traz ainda o conceito de imitação prestigiosa, pois as
pessoas imitam o que é visto como bem sucedido.
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Cada sociedade têm seus hábitos e através da tradição e educação, transmite os modos de agir, adaptando o corpo
às técnicas, que são diferentes para os homens e as mulheres. Assim, em cada sociedade, as pessoas aprendem o
que fazer em todas as situações.

Um exemplo de técnicas corporais, articuladas às construções de gênero, são as argolas de cobre usadas como ícone
de beleza pelas mulheres karen-Padaung, do oeste da Tailândia, conhecidas como tribo das mulheres de pescoço
grande ou mulheres-girafas. Quanto mais alto for o pescoço, a mulher é vista como mais bela. A 1ª argola é colocada
aos 5, em uma cerimônia festiva. As demais são colocadas anualmente, até atingir, aos 30 anos, 25 argolas que
possuem 30 cm de altura e pesam 12 quilos. Somadas aos braceletes e arcos das pernas podem pesar mais de 20
KG. A medida que as argolas são colocadas, elas vão pressionando os ossos do crânio e do tronco, achatando-os e
conferindo a aparência de um pescoço alongado.

Algumas meninas sonham com o dia de colocar as argolas, influenciadas pelo ícone da beleza. Outras, abandonam a
tradição para se integrarem à sociedade mais ampla.

Embora seja um ícone de beleza, essa prática atinge o cotidiano dessas mulheres restringindo os movimentos,
cerceando a liberdade feminina, além de causar fortes dores na coluna. A justificativa para essa prática é que as
argolas protegem contra os tigres que atacavam as mulheres pelo pescoço. Atualmente, os tigres são raros, mas o
costume permanece como Ícone de beleza e atratividade, devido à crença na semelhança entre a figura feminina e o
dragão, principal ícone do folclore Kayan.

Outro exemplo de técnicas corporais, construídas no contexto da cultura são os Pés de Lotus das chinesas. Na China,
os pés eram a parte mais erótica e privada de uma mulher. Desde a infância as damas tinham os pés sempre
cobertos, sendo jamais mostrados, nem mesmo aos maridos. Esse costume começou na dinastia Song (960-1279
d.C.) e se espalhou na cultura chinesa como símbolo de status e de beleza.

Apesar de reportar à delicadeza da flor de lótus, trata-se de um processo é muito dolorido, que inicia entre os 4 a 7
anos de idade, com a imersão dos pés líquido quente para amolecer tecidos e ossos. As unhas são cortadas, os pés
massageados e os dedos dobrados sob a sola do pé, exceto o primeiro dedo. Os pés são envolvidos em faixas
apertadas e recebem sapatos são cada vez menores até os pés atingirem 10 cm. O pé que medir 7,5 cm é
considerado um “lótus de ouro”.

As crianças choravam em agonia, incapazes de comer, beber ou pensar, devido à dor. Mas, as mães levavam-nas a
pensar em seu futuro, pois as mulheres de “pés de lótus” eram preferidas pelos senhores de negócios, que se
orgulhavam de possuir em casa um “exemplar” de valor e status tão cobiçado. Famílias pobres viam neste processo a
possibilidade de conseguir um bom casamento e uma vida melhor para as filhas.

Com o andar difícil, as mulheres oscilavam de um lado para o outro, evocando a imagem da flor de lótus balançada
pelo vento. O andar de gueixa tinha um efeito erótico, pois as mulheres pareciam vulneráveis, despertando nos
homens um impulso protetor.

Estas mulheres não podiam ter uma vida normal. Não conseguiam andar sem ajuda, a não ser que se arrastassem.
Tinham de ter alguém que as ajudassem a cuidar dos afazeres domésticos e das crianças. Para se moverem sem
pisar o chão, banquinhos eram colocados pela casa ou elas andavam sobre os joelhos inchados e com bolhas. O
lazer dessas mulheres era criar e bordar sapatos vistos como arte daquela época.

As consequências do pés de lótus era dor extrema, carne apodrecida, mau cheiro, mobilidade reduzida, déficit
circulatório, infecções e gangrena, queda dos dedos e morte.

Durante a última dinastia chinesa Qing, tentaram banir esta prática, mas ela estava tão enraizada, que não surtiu
efeito e as mães de família continuaram a enfaixar os pés das suas filhas. Este costume só foi abolido em definitivo,
quando os comunistas tomaram o poder em 1949. Com a reforma comunista, estas mulheres passaram a ser objeto
de escárnio, tornando o andar da gueixa repulsivo e ridicularizado. Entretanto, as mulheres que viveram desde
crianças com os seus pés atados, apesar das suas histórias de martírio e dor, sentem orgulho por terem atingido a
beleza imposta pela sociedade e alcançar a admiração masculina, mesmo que fosse à custa de muito sofrimento.

A Flor de lótus cresce da escuridão do lodo para a superfície, abrindo as flores somente após ter-se erguido da
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superfície da água, ficando livres do lodo e da água impura que as nutriram. A Flor de Lotus simboliza a possibilidade
de transformação silenciosa e serena do nosso lado negativo em algo puro e belo. Assim, a alusão das gueixas ao
lotus enaltecia a vaidade feminina. A passividade do lótus atribuída às mulheres é uma técnica corporal e uma
“tecnologia de gênero”, no sentido atribuído por Lauretis (1994) que “formata” meninas nos moldes hegemônicos,
justificado por um mito da beleza (WOLF, 1992).

Outra técnica corporal que recai sobre as meninas e mulheres é a mutilação da genitália feminina (MGF), circuncisão
feminina ou Fanado, que corresponde a uma cerimônia de iniciação à puberdade em que as meninas são submetidas
a procedimentos cirúrgicos rudimentares, sem anestesia, que incluem a retirada do clitóris, corte dos grandes lábios e
infibulação (fechamento parcial do orifício genital). Essa tradição cultural, é praticada no leste, oeste e nordeste da
África (Somália, Etiópia, Mali e Guiné Bissau) e em comunidades de imigrantes nos EUA e Europa.

As meninas, vítimas de MGF, são também vítimas do casamento forçado. A maioria é vendida quando criança a
homens mais velhos que temem a sexualidade feminina, por isso, só compram uma noiva mutilada. Esse ritual
macabro carrega também um tabu, pois as mulheres e meninas que recusarem assistir o ritual não podem casar nem
cozinhar para os outros, sendo completamente excluídas da sociedade.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é contra essa prática traumática que causa ansiedade, terror, humilhação e
depressão, além de dor crônica, stress pós-traumático, infecção e até infertilidade.[1] A OMS estima que cerca de
milhões de mulheres são vítimas desse símbolo de castidade e status, eu reprime o desejo sexual, garantindo a
fidelidade conjugal, mantendo as jovens "limpas" e "belas”.

A mutilação “é uma manifestação de desigualdade de gênero, [...] uma forma de controle social sobre a mulher”,
apoiada tanto por homens quanto por mulheres. Em 2012 a ONU proibiu essa prática, classificando-a como uma
violação dos direitos das meninas à saúde, ao bem estar e a autodeterminação.[2]

Outra técnica corporal excludente para as mulheres é a burka ou véu, um traje feminino usado em países islâmicos,
que cobre o corpo todo, incluindo o rosto e os olhos. Os islâmicos proíbem o uso de roupas justas ao corpo ou
semitransparentes, pois consideram que elas atraem a atenção dos homens.

O véu islâmico e das judias fundamentalistas tornou-se uma referência que simbolizava a elevação espiritual da
condição feminina, assim como o turbante concedia aos homens a sacralização da cabeça. O véu torna as mulheres
invisíveis para o mundo mas possibilita que elas tenham acesso a espaços públicos: estudar e trabalhar (IVONE,
2011).

Uso da burca representa a imposição dos fundamentalistas religiosos islamitas que vêm a mulher como um ser inferior
e serviçal, que representa a tentação para os homens. Essa prática cultural impede que as mulheres tenham a
liberdade de escolher a forma de se vestir e de se portar na sociedade. Por considerarem que estas indumentárias
aumentam a distância entre muçulmanos e não-muçulmanos e entre mulheres e homens, muitos países da Europa
querem proibir o uso da burka, do niqab ou do xador.

Em 20 de abril de 2009, o presidente francês Nicolas Sarkozy enviou ao Parlamento um projeto de lei que proibia o
uso da burca em espaços públicos, inclusive nas ruas, o que gerou polêmicas, pois, sem a burca, as mulheres não
podem ter acesso à vida pública: trabalho e escola. Ao impor sua crença do Estado laico ocidental e defender a
dignidade da mulher, o presidente joga para o âmbito privado a suposta opressão das mulheres islâmicas e coíbe a
entrada de imigrantes naquele país.

Não tendo natural a caráter dominador dos homens, nem mesmo a feminilidade passiva e submissa, questiono:
Porque a preocupação em diferentes sociedades em controlar as mulheres e cercear a sua liberdade

O antropólogo francês Lévi-Strauss (2010) defende que o objetivo da dominação é a dependência dos homens em
relação às mulheres. Estudando sociedades indígenas, ele defendeu que as mulheres são um produto escasso e
essencial à vida do grupo, uma “mercadoria” de precioso valor. São as mulheres que dominam a arte de fazer as
panelas de cerâmica, cozinham, plantam, colhem alimentos e geram os filhos.

Lévi-Strauss afirma que em muitas sociedades não industrializadas, o homem solteiro é econômica e socialmente
visto como aquele que não desempenha seu papel social. Devido à importância das mulheres na sobrevivência do

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/caricaturas_como_pedagogia_de_genero_visando_conter_o_movimento_s.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



grupo, elas são controladas no seio da família, cujos pais definem com quem se casarão.

Em um sentido semelhante, estudando a sociedade patriarcal brasileira, Gilberto Freyre (2004) menciona como as
mulheres são construídas de forma muito diferenciadas dos homens. Em suas ponderações, considera que um dos
objetivos dessa construção do ideal feminino é exaltar a masculinidade e o poder dominador do homem patriarcal que
“se roça pela mulher macia, frágil, fingindo adorá-la, mas na verdade para sentir-se mais sexo forte, sexo nobre, mais
sexo dominador” (p.213). A grande diferença entre a aparência masculina e a feminina tinha como significado
econômico: “afastar-se a possível competição da mulher no domínio, econômico e político, exercido pelo homem
sobre as sociedades de estrutura patriarcal” (p. 219).

Com medo da sexualidade feminina, os homens criam a dependência das mulheres em relação a eles,
aprisionando-as, controlando sua corporalidade e sexualidade, tornando-as sua propriedade.

Caricaturas como pedagogia de gênero no século XIX

Diante das construções diferenciadas do masculino e feminino, na sociedade de origem patriarcal, o homem fez da
mulher uma criatura muito diferente dele. Visando exaltar sua superioridade de macho, as mulheres foram construídas
como serem frágeis, maternos e submissos, incapazes de tomar decisões, enquanto o homem, em oposição, era visto
como o ser forte, nobre, provedor e dominador (FREYRE, 2004).

Temendo a liberação da sexualidade feminina, os homens criaram várias estratégias para prender e controlar as
mulheres, como o cinto de castidade, a crinolina e o espartilho.

O cinto de castidade feminino foi um acessório torturante que surgiu na Europa da Idade Média, possivelmente na
cidade de Carrara, Itália, sob o regime feudal-católico. O cinto de castidade era usado sobre o ventre, envolvendo
totalmente os órgãos genitais e trancado ao redor da cintura por um cadeado. Tinham a finalidade de torturar
fisicamente e psicologicamente mulheres, para intimidar, punir, coagir ou para obter falsas confissões, além de
frustrar, limitar ou restringir qualquer atividade sexual: penetração, orgasmo e masturbação

Além de objetos repugnantes, criaram-se estratégias desejáveis e “bonitas, como o espartilho e a crinolina, usados no
século XIX nos Estados Unidos e Europa, que foram transportados para o Brasil e outras partes do mundo, com o
processo de colonização europeu. O espartilho era uma peça feita com barbatanas que apertava o ventre e os seios a
ponto de causar aborto nas mulheres grávidas. Com o surgimentos dos jogos de tênis, quando praticavam esse
esporte usando os espartilho, as mulheres se cortavam. Semelhantemente a crinolina, uma armação de madeira, ferro
ou aço que se usava sobre as saias para dar-lhe volume. Esse traje que chegava apesar pesar 20 quilos, restringia os
movimentos e limitava o trabalho feminino e o acesso das mulheres a lugares públicos, já que o ócio e roupa
incômoda era uma emblema de classe que indicava que suas usuárias não precisavam se dedicar a trabalhos
pesados (SOUZA, 1987).

Como as roupas incômodas limitavam a participação das mulheres na sociedade, após a Revolução Francesa (1789 –
1799), as mulheres que lutavam pelo direito de voto, lutavam também pelo direito de usar roupas práticas e
confortáveis, como a calça comprida. Mesmo que os costureiros lançadores de moda renovassem os mecanismos que
aprisionavam as mulheres, sobre a prerrogativa do gosto, costumes e moda, havia grupos contestatórios que usavam
o traje como mecanismo político para subverter fronteiras simbólicas, expressar insatisfações, propor reformas e
transformação social. As calças significavam adesão ao padrão de masculinidade interditado às mulheres, o que era
visto como uma ameaça à estrutura androcêntrica (BBC, 2013).

Entretanto, em 1799 o chefe da polícia de Paris decretou que para a mulher usar calças, ela deveria ter uma
autorização especial da polícia. Na virada do século 20, foi adotada uma emenda na lei, permitindo que as mulheres
usassem calças "se estiverem segurando um guidão de uma bicicleta ou as rédeas de um cavalo". Embora esse lei,
de fato não fosse mais aplicada, ela permaneceu em vigor até o século XXI, quando no dia 31/01/2013, após mais de
200 anos em que havia sido aprovada, a ministra francesa dos Direitos da Mulher, Najat Vallaud-Belkacem, revogou a
lei que proibia o uso de calças pelas mulheres (WELLE, 2013).

Em 1825, a escritora e pensadora feminista escocesa e naturalizada americana, Frances Wright, conhecida como

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/caricaturas_como_pedagogia_de_genero_visando_conter_o_movimento_s.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.5-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Fanny Wright, usou calças em público (GUERRA, 2012). Na década de 1850, a advogada nova-iorquina Elizabeth
Smith Miller, que lutava pela causa das mulheres, desenvolveu uma calça tipo bombacha, inspiradas no vestuário
feminino da Ásia Central. Na década de 1850, nos Estados Unidos, a militante feminista americana, Amelia Bloomer,
que editava uma revista feminina, conclamava as mulheres a usar um traje confortável e prático composto por um
vestido sobre a calça (CRANE, 2006).

Em 1852, a pintora realista francesa Rosa Bonheur, pseudônimo de Marie-Rosalie Bonheur obteve junto à prefeitura
de Paris o direito de vestir roupas masculinas, inclusive calças (ANTÓNIA, 2010), pois fazer cross-dressing era crime
naquela época.

A justificativa de Rosa Bonheur para conseguir a autorização era que para pintar os seus quadros realistas sobre
anatomia dos animais, precisava visitar açougues e matadouros para observar os animais abertos, evitando os
constrangimentos caso fosse vestida como mulher. [3] Mesch (2015) destaca que, apesar das justificativas médicas
para fazer a concessão, o uso de calças também estava ligado a uma expressão de gênero progressiva, na luta pela
emancipação feminina

Por ser uma mulher anticonvencional, “além das roupas masculinas, Rosa apreciava charutos, fumava cigarros em
público, usava o cabelo bem curto e ainda ousava cavalgar de atravessado, coisa que nenhuma mulher de boa família
se atrevia a fazer.” [4]

Outra famosa cross-dresser do século XIX foi a escritora Jane Dieulafoy, que começou a vestir calças quando
participou da guerra franco-prussiana com seu marido Marcel. Ela retomou esta prática em suas viagens com ele para
a Pérsia e mais tarde para Bagdá. Ela obteve a autorização quando se estabeleceram em Paris na década de 1890.
Dieulafoy foi considerada uma pessoa de grande honra da França (MESCH, 2015).

Bloomer levou seu traje para a Grã-Bretanha em 1851, mas foi alvo de zombaria e tornou-se tema dos satiristas.
Conforme Crane (2006), as adeptas ao traje alternativo frequentemente eram vaiadas e perseguidas por multidões de
homens agressivos que temiam perder o poder sobre as mulheres. Visando contestar os padrões da época e propor
mudanças, em 1916 uma sufragista americana usou calça justa e saia com fendas em um desfile de protesto.

Os esportes contribuíram para que houvesse mais mobilidade no vestuário feminino. Em 1890, as mulheres adotaram
o ciclismo como passatempo e os trajes Bloomer foram usados em maior proporção (CRANE, 2006).

Essas mulheres que desafiavam convenções e insistiam em se inserir na esfera pública, andavam nas fronteiras entre
o lícito e o ilícito, andando na contramão dos preceitos de uma sociedade androcêntrica que temia a emancipação
feminina, afirmando que a vida pública das mulheres levaria à destruição dos lares.

Tementes à ameaça que as mulheres revolucionárias representavam, cartunistas ridicularizavam essas mulheres
ousadas, retratando-as como feias, mandonas e mal amadas. As caricaturas amedrontavam os homens, afirmando
que as mulheres mandariam neles e que eles se tornariam os responsáveis pelo cuidado com os filhos e o trabalho
doméstico (SKULL, 2015).

A primeira caricatura analisada mostra um homem dormindo e a mulher indo sorrateiramente roubar-lhe a calça que
está sobre a cadeira. O cabeçalho da imagem está escrito em inglês “é a chance”. A mensagem, dirigida aos homens,
pode ser entendida como se estivesse sendo dito: “Fique esperto e não durma no ponto, senão sua mulher vai tomar o
seu lugar na casa e na sociedade e você terá que ser submisso a ela, e não o contrário”.

A segunda caricatura mostra uma mulher militante, portando uma bandeira e uma faixa escrito “voto para mulheres”.
Entretanto, em vez de concordar com a situação, o homem toma o seu papel de chefe da família e ponta o dedo
dizendo: “Lugar de mulher é em casa”. A imagem mostra uma cama com uma criança e um bebê caído no chão, como
se dissesse que quando as mulheres tornam-se sufragistas, a casa e as crianças ficam sem cuidados. Era uma forma
de advertir aos homens para não perder o controle da situação.

A terceira caricatura mostra uma mulher militante, portando uma faixa com os dizeres: “voto para mulheres”. Além da
faixa, a mulher segura um rolo de macarrão, em sua mão direita, e mantém a mão esquerda fechada, como se
estivesse prestes a dar um soco no marido, que parece temê-la. É como se a imagem alertasse para o que
aconteceria se os homens não contivessem o movimento sufragista.
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A quarta caricatura mostra uma mulher militante usando um chapéu de bruxa, portando uma faixa escrito “votos para
mulheres”. No cabeçalho da imagem está escrito “Talvez eu seja seu líder algum dia”. Enquanto a mulher tem um ar
altivo, o homem tem um ar passivo e submisso, o que aponta para uma inversão da antiga ordem social.

A quinta caricatura traz um cartaz com o slogan “Origem e desenvolvimento de uma sufragista”. Mostra uma mulher
em quatro fases. Na primeira está escrito, “até 15 anos, a mulher é uma pequena amiga”. A segunda mostra uma bela
mulher jovem com os dizeres, “Até 20 anos, uma pequena coquete” (alguém que procura despertar a admiração de
outrem). A terceira imagem traz uma mulher aparentemente feia, ranzinza e desesperada com os dizeres: “Até 40
anos e não casada ainda”. A última aparece uma mulher feia, com um chapéu com uma machado na mão gritando,
como se estivesse desesperada, acompanhado dos dizeres: “Aos 50, uma sufragista”. Esse quadro parece ser dirigido
às mulheres, como forma de amedrontá-las e afastá-las do movimento sufragista, como também atemorizar os
homens, para rejeitar o sufragismo e não cair nas armadilhas das feministas.

A sexta caricatura mostra um homem assentado em uma carruagem, puxada por uma mulher que está pedalando,
acompanhado da mensagem “Apenas por meio de uma mudança”. Parece ser uma forma de convencer homens e
mulheres a desistirem da possibilidade de mudança, pois caso as mudanças ocorressem, as mulheres seriam vistas
como uma escrava e os homens como uns fracos e exploradores.

Essas imagens constituem fortes pedagogias de gênero (Louro, 2008), que ensinavam, corrigiam e amedrontavam
homens e mulheres, afirmando que o que estava em jogo não era apenas o sufrágio feminino, mas uma mudança
mais ampla na sociedade, em que os homens perderiam o controle sobre as mulheres, as famílias e a sociedade e as
mulheres assumiriam triunfantes, mas também exploradas.

Mesmo diante da busca pela contenção do movimento sufragista, a mudança social foi se dando, gradativamente em
diversas sociedades. O direito de voto foi conseguido entre os anos 1893 a 2015, quando se deu o sufrágio universal.
A Nova Zelândia e a Finlândia foram os primeiros países a reconhecer o direito das mulheres ao voto em 1893 e 1906,
respectivamente (TOSI, 2016). A Arábia Saudita foi o último país do mundo a conceder, em 2015, o direito de voto às
mulheres (G1.GLOBO, 2015). No Brasil, algumas mulheres conseguiram o direito ao voto a partir de 1927, mas
somente em 1932 Getúlio Vargas concedeu esse direito a todas as brasileiras (PINTO, 2003).

Além do direito ao voto, aos poucos, as mulheres foram inserindo no mercado de trabalho e nos processos de
escolarização. Com isso, suas roupas também mudaram. Após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), as mulheres
haviam se inserido no mercado de trabalho e precisavam de trajes práticos para o trabalho. Assim, na década de
1920, a estilista Gabrielle Coco Chanel criou e usou calças femininas e as popularizou e foi vista como uma mulher
subversiva, por ameaçar os padrões de moralidade da época (ROMÃO, 2015).

O exemplo de Chanel e das sufragistas foi seguido por outras mulheres que enfrentaram preconceitos e
desestabilizaram antigas concepções e contribuíram até mesmo para a transformações na masculinidade. Como o
desemprego tem desestabilizado o ideal de homem “provedor” e machão, o papel dos homens na família e na
sociedade vem se transformando. O surgimento de homens mais polidos, que cuidam da beleza, da casa e dos filhos
é bem diferente dos ideais tradicionalmente associados a masculinidade. São vistos como homens que representam a
evolução masculina, uma vez que os hábitos machistas e rudes não se encaixam na atualidade.

Considerações finais

Como resultado das lutas e resistências travadas ao longo da história, as mulheres tem adentrado no mercado de
trabalho e atuado em profissões tradicionalmente vistas como masculinas, recebendo notoriedade e premiações em
diversos setores profissionais. Entretanto, ainda hoje, pedagogias culturais que apregoam a domesticidade feminina
continuaram ditando os valores hegemônicos da sociedade, contribuindo para a persistência de desigualdades nas
diversas instancias da sociedade.

Diversos setores da sociedade ainda são pouco permeáveis à inserção feminina, notadamente na ocupação dos
postos de comando das empresas e nos escalões mais altos da política. Embora as mulheres sejam maioria da
população em idade ativa, elas recebem menos que os homens e, nos casos de diretoria, os dados são ainda mais
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discrepantes. Além disso, um grave atuante para as desigualdades de gênero é o trabalho doméstico, que não é
compartilhado e resulta em dupla e tripla jornada de trabalho.

As estatísticas mostram que as mulheres alcançam certo patamar, mas uma força invisível, um teto de vidro[5]
culturalmente estabelecido, que ainda dificulta o avanço do processo de empoderamento feminino.

Mesmo diante das mudanças, novos discursos na publicidade, nos livros infantis e nas redes sociais Facebook e
Whatsupp propõem retornar ao estilo “bela, recatada e do lar”[6] Discursos que dizem que a luta feminista não é mais
necessária, pois as desigualdades não mais existem, constituem uma tentativa de cessar a luta e retroceder nas
conquistas duramente alcançadas ao longo da história.

[1] MISSÃO DO MILÊNIO. E as mulheres sentem-se menos mulheres. 2012. Disponível em
[2] ISRAEL; THALITA. 150 milhões de mulheres sofrem mutilação no mundo (circuncisão feminina). Publicado em
09/08/ 2011. Disponível em . Acesso em 30/04/2017.
[3] http://backupfazendoestrelas.blogs.sapo.pt/11497.html. Acesso em 30/06/2017.
[4] http://backupfazendoestrelas.blogs.sapo.pt/11497.html. Acesso em 30/06/2017.
[5] O termo teto de vidro ou glass ceiling foi utilizado pela primeira por Gay Bryant, em 1984, em uma entrevista
concedida a Frenkiel (1984), quando afirmou: “As mulheres alcançaram certo ponto... Eu o chamo de glass ceiling.
Elas estão no topo da média gerência, estacionam ali e tornam-se orgulhosas. Não há lugar suficiente para todas as
mulheres no topo. Algumas entram no mundo dos negócios por elas mesmas. Outras estão saindo dos negócios e
criando famílias.” FRENKIEL, Nora. The up and Comers: Bryant Takes Aim at the Settlers. Adweek. Special Report.
24.mar. 1984.
[6] O termo foi alvo de alvoroço nas redes sociais em 2016 a partir da reportagem divulgada pela revista Veja, quando
o Brasil enfrentava o impeachment da presidente Dilma Roussef, que, se fosse aprovado, seria substituída por Michel
Temer. A reportagem elogiava a esposa de Temer, Marcela, por ser discreta, falar pouco e usar saias na altura do
joelho, evidenciando a tentativa da revista de mostrar o apelo ao modo como a mulher deve se comportar na
sociedade, em oposição à Dilma, uma mulher, forte, fora do padrão feminino historicamente imposto Ver LINHARES,
Juliana. Marcela Temer: bela, recatada e “do lar”. In: Revista Veja. 18/04/2016. Disponível em Acesso em 30/04/2016.
RIBEIRO, Djamila. Bela, recatada e do lar: matéria da &39;Veja&39; é tão 1792. In: Carta capital. 20/04/2016.
Disponível em https://www.cartacapital.com.br/politica/bela-recatada-e-do-lar-materia-da-veja-e-tao-1792. Acesso em
30/04/2017.
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