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Resumo 

À duras penas a mulher conquistou seu espaço na sociedade. Embora as condições em que 

se encontre estejam longe de serem ideais, são melhores do que as encontradas décadas atrás. 

Essa independência reflete-se no modo de vestir. O artigo explana sobre o tema da 

masculinização da mulher e, ao final, propõe uma mudança de paradigma. 
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Abstract 

Hardly, women have earned their place in society. Although its conditions are still far from the 

ideal, are better than those found decades ago. This independence is reflected on the way of 

dressing. The article regards the issue of the masculinization of women and, finally, proposes a 

paradigm shift. 
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As mulheres vêm de um contexto de subjugo e vilipêndio. Sempre tiveram menos privilégios 

que os homens e sua luta por direitos iguais é notória. Queimaram sutiãs, organizaram 

manifestações, piquetes, protestos e conquistaram muito: o direito de votar, por exemplo. Tanto 

fizeram que no começo da década de 2000 já chefiavam boa parte dos lares brasileiros, como 

indica estudo de Mendes (2004:2): 



“A crescente participação das mulheres brasileiras na esfera do trabalho, mostrada em diversos estudos2 torna 

visível uma situação cada vez mais freqüente nos dias atuais, trata-se da mudança de gênero no tocante à 

provisão econômica da família3. As estatísticas atuais (IBGE, 2002) revelam que 24,9% das famílias brasileiras 

“são chefiadas por mulheres.” 

Todavia, frente a tantas conquistas, parece que algumas delas estão perdendo um bem 

precioso - sua feminilidade. A fim de competir com o homem e conquistar seu espaço no mercado 

de trabalho e na sociedade, a mulher, muitas vezes, teve de se “travestir”  de homem. Para 

mudar os paradigmas vem se apossando das armas do “inimigo”, tornando-se, tão bruta quanto 

ele. 

 

“O termo masculinização da mulher, regularmente citado quando o assunto se refere a imagens de 

feminilidade, sugere não apenas alterações no comportamento e na conduta das mulheres, mas na sua 

aparência: julga-se o quão feminina é uma mulher também pela exterioridade do seu corpo.” (Goellner, p.42). 

 

“Masculinização” não alude, pelo menos aqui, ao batido estereótipo da mulher homossexual 

de modos rudes e traços toscos. Mas sim, às transformações vestais da mulher moderna. Alude 

tampouco a uma mudança de perfil psicológico e de configuração da família. Estudo feito por 

Betiol e Tonelli (1991) aponta justamente o contrário. Mulheres que fizeram carreira em 

profissões dominadas pelo sexo masculino: 

 

“A suposição era de que as mulheres que haviam seguido carreiras consideradas próprias para o sexo 

masculino teriam um comportamento fora dos padrões convencionais, vencendo preconceitos e sanções 

sociais. Ao estudar uma população constituída por engenheiras, enfermeiras e professoras, a pesquisa informa 

que estes grupos profissionais são diferentes e têm atitudes e comportamentos diferentes. Ao contrário do que 

se poderia supor, é no grupo de engenheiras que se encontra  o maior contingente de mulheres casadas e com 

filhos.” (Betiol e Tonelli, p.20) 

 

Devemos diferenciar dois conceitos que normalmente misturam-se: sexo e gênero. O sexo é 

biológico. Nasce-se homem ou mulher. O gênero, entretanto é uma composição cultural. É 

formado por um conjunto de valores, modos, gestos etc. Pode-se, portanto ser mulher e se 

apropriar de elementos do universo masculino, modificando-se, assim o gênero feminino. 

Mais especificamente, podemos citar a definição de Judith Shapiro: 

 

“Ao contrastar um conjunto de fatos biológicos com um conjunto de fatos culturais, eles servem (sexo e gênero) 

para uma proposta analítica útil. Sendo escrupulosa em meu uso das palavras, utilizaria o termo ‘sexo’ apenas 

para falar da diferença biológica entre macho e fêmea, e ‘ gênero’ quando me referisse às construções sociais, 



culturais que se impõem sobre essas diferenças biológicas. Gênero designa um conjunto de categorias às 

quais outorgamos a mesma etiqueta (crosslinguistically ou crossculturally), porque elas têm alguma conexão 

com diferenças sexuais. Estas categorias, no entanto são redutíveis e não derivam diretamente de fatos 

naturais, biológicos, e variam de uma linguagem a outra, de uma cultura a outra, na maneira em que ordenam 

experiência e ação” (Shapiro apud PISCITELLI, 1997, p.50).  

 

Sintetizando essa dinâmica - talvez de maneira um pouco simplista - fomos culturalmente 

condicionados a dividir roupas, modos e gestos entre duas categorias: “coisas de homem” e 

“coisas de mulher”. Quando uma pessoa se apropria de um elemento característico do universo 

de seu respectivo oposto, aos olhos dos outros, está cometendo uma transgressão,  e assim, 

está suscetível às “punições sociais” daqueles que o cercam. 

Todavia, frente ao cenário social no qual nos encontramos, observa-se que essa linha 

divisora de gêneros parece ter sido modificada, de modo a ter se tornado consideravelmente mais 

maleável. Basta abrir uma revista ou catálogo de moda quaisquer para ver fotos e referências do 

guarda-roupa e do gestual masculino em mulheres. Num âmbito mais geral, observa-se que essa 

mulher, mesmo masculinizada e menos sensível, não consegue se excluir da dinâmica da moda. 

Muito pelo contrário. Faz uso da moda masculina para explicitar sua pujança e sua igualdade – 

ou superioridade, em alguns casos - em relação ao homem. Faz isso a partir do momento em que 

se apropria de elementos da indumentária masculina, como camisas de colarinho, calças, ternos, 

gravatas etc. 

Apesar da permeabilidade dos limites genéricos, a tendência observada é que essas 

transgressões não obedecem a uma simetria. Ou seja, vemos mais mulheres apossando-se de 

elementos masculinos do que o contrário. Isso faz pensar no seguinte: a mulher masculinizada é 

vista como sendo sensual, apelativa, erótica e poderosa. Apesar de estar desviada de seu gênero 

original, é tida como um ícone a ser admirado. O homem feminizado é considerado risível, não só 

no que diz respeito a vestuário e gestual, mas o homem que se encarrega das prendas 

domésticas, por exemplo, ainda é visto como um homem, de certa maneira, emasculado. Com 

esse questionamento, ainda mais aprofundado, pode-se inferir que é aceitável – guardadas as 

devidas proporções – que a mulher se “travista” de homem, mas o contrário não. Isso revelaria 

uma hipótese bastante contundente: a apropriação de itens, gestos, trejeitos e modos do universo 

feminino por parte dos homens seriam considerados inaceitáveis. Afinal, por que, socialmente, o 

homem se “rebaixaria” ao nível da mulher? 

Acerca desse tema, podemos também citar as teorias de Joanne Entwistle, estudiosa da 

problemática do gênero. Segundo ela, o ser humano se veste performaticamente, podendo 



construir um gênero alheio a seu sexo. Ou seja, esses são dois fatores dissociáveis. Uma mulher 

continua sendo mulher, entretanto, ao vestir-se de modo masculinizado altera seu gênero, 

mesmo que o faça de maneira sutil. 

Essa tendência se faz mais observável no guarda-roupa de trabalho da mulher. Analisando-

se, mesmo que levianamente o vestir feminino no ambiente de trabalho, vê-se que o indumento 

da mulher é uma adaptação do vestir masculino. Podem ser colocados tantos babados e jabôs 

quanto possível, mas uma camisa de colarinho continuará sendo uma peça pertencente ao 

universo masculino.  

Talvez a mulher ainda não se sinta completamente segura no ambiente de trabalho e para 

se impor perante seus companheiros faz uso das mesmas peças que eles. No entanto, além do 

aspecto psicológico – a mulher querendo se mostrar tão forte e competente quanto o homem 

através da roupa – não se deve ignorar o aspecto prático. O indumento do universo masculino é – 

em sua essência, não em sua modelagem – consideravelmente simples. Além disso, caracteriza-

se como sendo um traje mais sucinto. Acerca do tema considera-se: 

 

“Penso que ao longo da história, o vestuário masculino foi sempre mais avançado que o feminino. O traje do 

homem foi sempre plataforma dos avanços tecnológicos têxteis e formais porque sempre apontou as 

mudanças sociais na imagem do provedor, do guerreiro, do político e do religioso.” (Ferraz, 2010). 

 

Sobre o ingresso da alfaiataria no vestuário feminino, Ferraz diz ainda: 

“A alfaiataria, usada pela mulher, é o grande marco da história do vestuário no séc. XX. Como roupa de 

mulher, o terno tailleur carrega consigo os mesmos valores de sensualidade e poder que estão neste traje 

como roupa masculina. E é esta a condição que mantém a alfaiataria no topo das questões históricas do 

vestuário.” 

 

Tendo como base o comentário acima, reitera-se o apelo erótico que tem a mulher ao portar 

em seu figurino elementos do universo dos homens.    

A fim de que a mulher adquira mais autonomia e - por que não? – mais segurança no 

ambiente de trabalho, deve-se reformular o guarda-roupa de trabalho feminino ou mesmo 

desenvolver peças especialmente planejadas para os mais diferentes ofícios ocupados por 

mulheres – atualmente os mais variados. 

A mulher já passou seu recado ao homem e à sociedade em geral. Os últimos três decênios 

não permitem mentir. O sexo feminino está consideravelmente mais independente do que as 



gerações passadas. Uma geração de esposas foi substituída por uma geração de 

empreendedoras, gestoras e administradoras extremamente capazes e eficientes. Agora é a hora 

e vez de a mulher mostrar autonomia. Através de seu indumento, precisa explicitar ao mundo que 

é tão boa quanto o homem, mas que seu procedimento, seu modus operandi é feminino. 

Os críticos, muito provavelmente, dirão que, historicamente, o guarda-roupa feminino não foi 

desenhado para o trabalho. De fato, até a revolução industrial e o surgimento da classe média – 

ainda que bastante incipiente – não havia roupas adequadas – se é que este é o termo mais 

correto – para o trabalho feminino. Até então, mesmo nas classes menos favorecidas, as 

mulheres cobriam-se com camadas e camadas de tecidos. Mesmo após a revolução industrial, a 

indumentária feminina só sofrerá alterações consideráveis no tocante à roupa de trabalho, com o 

advento das calças para mulheres. 

 Como vemos através da história, o traje feminino não foi pensado para o trabalho, portanto 

– é importante frisar – é necessário que sejam feitas adaptações ao que se tem hoje. Um 

exemplo bastante atual é a troca do sapato de salto pela sapatilha no ambiente coorporativo. Os 

sapatos de salto, próprios do universo feminino, não são o calçado mais próprio, considerando o 

fator conforto, para uma jornada longa – muitas vezes dupla - de trabalho. Todavia, 

convencionava-se que eram os calçados mais adequados esteticamente para a mulher no 

ambiente coorporativo. Recentemente, observa-se uma nova tendência, uma mudança de 

padrão: as mulheres trocaram os desconfortáveis saltos altos pelas confortáveis, belas e não 

menos respeitosas sapatilhas. Isso nos permite aceder que o guarda-roupa feminino pode ser 

muito bem adaptado para o universo profissional. A languidez e delicadeza, naturais do corpo 

feminino, não lhe devem ser dissociadas, mas nem por isso a mulher deve ir trabalhar vestida 

como uma bonequinha barroca. Deve-se manter a feminilidade de modo que a mulher se faça 

respeitar pelos homens nos ambientes laborais. 

 Ao se propor essa mudança de paradigma no guarda roupa de trabalho feminino, devem 

ser contemplados alguns aspectos ergonômicos, tais quais: manutenção e manuseio fáceis, 

adaptação antropométrica, conforto, segurança e uma série de qualidades estéticas que visem a 

agregar valor a esse produto. Portanto, de que adianta desenvolver e produzir uma peça de 

trabalho cheia de aplicações, rendas, brocados e modelagem elaborada se a mulher que a vestir 

terá seus movimentos tolhidos? É imprescindível que essas peças sejam, acima de tudo, práticas 

e funcionais. Todavia, não se pode levar esse aspecto a um extremo tal que sejam produzidos 

uniformes. A roupa feminina deve promover a produtividade de quem a veste, permitindo, assim 

que essa mulher compita em pé de igualdade com quem quer que seja.  



 Sendo impossível a adaptação, por que não criar novas peças? Roupas que sejam 

funcionais e belas, para que não seja necessário que a mulher tenha de abandonar a sua 

essência, a sua feminilidade. Disse Simone de Beauvoir, pensadora francesa do século XX: 

“Todas as vitórias ocultam uma abdicação”. Arrisca-se afirmar que, mesmo que 

momentaneamente, a mulher teve de abdicar de parte de sua feminilidade. E o fez por um bem 

maior, por sua independência, por sua liberdade e autonomia. 

 Não se despreza a importância que teve a masculinização da mulher e a adaptação de 

peças da indumentária masculina para o vestuário feminino, muito pelo contrário: é inestimável, 

em termos de moda e de sociologia – se é que sejam campos possíveis de separação – o 

trabalho de Gabrielle Chanel, que deu às mulheres liberdade e certa independência e o poder 

imagético de Marlene Dietrich, que conferiu poder ao feminino. No entanto, é o momento de a 

mulher se impor pelo que realmente é: hábil, sensível, cuidadosa e, acima de tudo, extremamente 

capaz e competente.  

 
Réplica de vestido de Maria Antonieta – A moda barroca foi projetada para o ócio feminino. 

Disponível em: <http://www.faap.br/francais/hotsite/hotsite_papiers/pop_up_04.htm> 



 

Anúncio Armani de março de 1980 – A mulher entra maciçamente no mercado de trabalho. 
Disponível em: <http://giacarangieditorials.blogspot.com/2007/07/vogue-italia-march-1980.html> 
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