O QUE É GÊNERO

O que é gênero?

Gênero é a forma de organizar a sociedade a partir da diferenciação de papéis, de
atributos, de valores, deveres e obrigações entre os sexos.
Desigualdades de gênero são aquelas constituídas pelas sociedades que hierarquizam as
diferenciações entre os sexos, de forma a se acreditar que a natureza produz seres
humanos superiores e inferiores, em razão do sexo. As sociedades patriarcais elevaram
os homens à condição de seres superiores, donos das mulheres, dos filhos, da produção,
dos saberes e dos poderes, nos espaços públicos e domésticos. A permanência de suas
características, em todas as classes sociais, e nas organizações humanas da vida
contemporânea, é a grande motivadora da violência doméstica e sexista contra as
mulheres.
Os conceitos de gênero e de sexo estão relacionados, mas, não significam a mesma
coisa. O conceito de SEXO relaciona-se com a natureza, e descreve as características
biológicas que diferenciam, sexualmente, machos e fêmeas de todas as espécies. O
conceito de GÊNERO está relacionado à cultura, e designa os papéis e atributos de
homens e mulheres nas sociedades.
A diferenciação conceitual entre sexo e gênero surgiu da seguinte maneira:
Identificou-se, dependendo das necessidades e oportunidades de cada época e de cada
sociedade, acontecem mudanças de comportamentos, direitos, deveres e valores de
homens e mulheres, enquanto seus corpos mantêm as mesmas características e as
mesmas funções reprodutivas. Em outras palavras, observou-se a existência de
sociedades em que as mulheres fazem muitos trabalhos que são considerados, por outras
sociedades, como trabalhos de homens, e vice versa. Ao mesmo tempo, em nenhuma
delas, em qualquer época, ou sob qualquer motivo, jamais foram vistos homens
grávidos ou dando o peito para as crianças. Enfim, constatou se que essas funções
biológicas têm permanecido imutáveis e dependentes da natureza. Porém, as profissões,
os estudos em universidades, e os direitos individuais, dependem das relações sociais,
ou seja, da cultura.
Gênero é um conceito imprescindível à análise das sociedades. Ele faz parte da teoria
feminista e foi construído na luta das mulheres contra a opressão, contra a exploração, e
contra as discriminações de sexo.
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