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PORQUE DISCUTIR GÊNERO??? 
 

 A mulher desde muito tempo vem sendo oprimida por diversos fatores que 

ela mesma desconhece ou não se faz conhecer. Pode até parecer que atualmente 

existe uma igualdade entre homens e mulheres, no entanto o cotidiano demonstra-

se bem diferente. O modelo de mulher perfeita, sempre exigido na nossa 

sociedade, ainda perdura (porém transformado), encontrando-se no formato de: 

“Cinderela e boa mãe + tiazinha e boa profissional”. Nesse sentido, a mulher tem 

que se manter meiga, carinhosa, submissa, publicamente discreta, cumpridora dos 

afazeres domésticos, mãe zelosa e ainda muito mais que isso, ser linda, ter um 

corpo escultural, ser sensual na intimidade, além de uma profissional cordata.   

 A diferença salarial entre homens e mulheres exercendo a mesma função, o 

número escandalosamente maior de mulheres em situação de pobreza no mundo 

(70% da pobreza mundial) e piadas que depreciam a figura da mulher, são fatores 

que legitimam ainda mais a concepção de que ainda hoje não existe a igualdade 

nos gêneros.  

 A diferença entre homens e mulheres vai se constituindo historicamente na 

sociedade em um campo de desigualdades na determinação de papéis sociais. O 

conhecimento intelectual, o saber científico, as atividades de cunho público (como 

a política), tornam-se função social dos homens, sendo, por isso, mais valorizadas. 

Às mulheres cabem as tarefas práticas, da esfera privada, como as atividades 

domésticas e cuidados familiares, consideradas, por esse motivo, menos 

valorizadas. Essa divisão estratificada do trabalho embasou-se nas supostas 

diferenças entre as naturezas biológicas e psíquicas de homens e mulheres. Com 

isso, se estabeleceu uma relação de poder hierarquizado entre os gêneros, 



assumindo a mulher (devido a sua “suposta” natureza frágil, submissa) um papel 

inferiorizado em relação ao homem ( mais forte, o “dono da situação”).   

 A prática do cuidado, inerente à Enfermagem, é considerada uma extensão 

do trabalho doméstico. Definiu-se o papel das enfermeiras como de grande 

submissão, disciplina e abnegação ao poder médico, que majoritariamente 

permanecia na mão dos homens, e era mediado pelo poder da Igreja e do Estado.  

Às mulheres não cabiam o “saber” e sim as práticas, que mantinham a 

continuidade e a eficácia do trabalho masculino e afirmava o seu poder. Essa 

relação presente nas ações e nos diálogos entre os gêneros às vezes pode se 

manifestar de maneira sutil no pensamento da sociedade atual. A desigualdade 

observada, no entanto, não é natural, mas fruto de relações sociais de gênero, 

uma vez que gênero é a construção social e histórica dos sexos. 

  Discutir essas questões dentro do movimento 

estudantil de enfermagem torna legitima a inserção 

democrática das mulheres nos espaços públicos. O 

reconhecimento profissional que se tem atualmente da 

Enfermagem não se deve pela inserção dos homens nesse 

campo de trabalho e sim pela luta das mulheres na 

valorização do papel do profissional da enfermagem, que 

tem por objetivo gerar a quebra dessa pré-determinação 

dos lugares sociais de homens e mulheres.  

 Aos estudantes de Enfermagem, cabe não só o 

entendimento do papel profissional e social da mulher, mas 

também que através das análises conjunturais, possam 

promover a indignação e motivação para a luta da 

transformação dessa falsa igualdade entre homens e 

mulheres. Com isso a valorização da Enfermagem, se 

amplia, reconhecendo o papel das mulheres nesse 

contexto de mudança, como protagonistas de sua própria 

emancipação. 

 Neste 8 de março, dia dedicado internacionalmente à 

mulher, queremos incentivar um momento de sensibilização 

e de aglutinação na discussão de gênero. Queremos 



fomentar o debate dentro do Movimento Estudantil nos 

DA’s,  CA’s e DCE’s, encontros, bem como nas relações 

sociais do dia- a dia,  buscando dar forma e força a luta 

cotidiana contra as desigualdades nas relações de gênero.  
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