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RESUMO 
 
 

 
A Tese apresentada compreende a análise do Processo de Implementação da Política 
Municipal para Mulheres em João Pessoa – PB e o papel do Estado brasileiro no 
atendimento às demandas de gênero. Nosso interesse foi apreender as configurações 
do Estado em sua chamada conformação “pós-moderna”, atravessada pelo projeto 
neoliberal e pelos caminhos das contra-reformas continuadas no governo Lula. Também 
analisar a categoria gênero, a trajetória do Movimento Feminista no Brasil e a questão 
da violência contra mulher enquanto umas das principais expressões da “questão 
social”. A presente investigação aborda a participação do movimento feminista na 
construção de uma política pública, inserida no campo das responsabilidades do Estado 
brasileiro.  O nosso estudo perpassa pela apreensão do projeto de criação da Secretaria 
Especial de Políticas Públicas para as Mulheres (SPM) e, em específico, a 
implementação da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres no município de 
João Pessoa - Pb, através da análise documental e bibliográfica e de observações sobre 
a realidade local. Propusemo-nos analisar a Coordenadoria desde o período da sua 
criação em 2004, verificar os possíveis avanços e limites na promoção de políticas de 
gênero, no enfrentamento à violência contra a mulher e na garantia de igualdade dos 
direitos humanos das mulheres. 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Gênero, Estado e Políticas Públicas para Mulheres 
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ABSTRACT 
 

 
The thesis presented includes the analysis of the Implementation Process of 
Municipal Policy for Women in Joao Pessoa - PB and the role of the Brazilian state 
in meeting the demands of genre. Our interest was to understand the settings of 
the State in its conformation called "postmodern", crossed by the neoliberal project 
and the ways of counter-reforms continued under President Lula. Also examine 
the gender category, the trajectory of the Feminist Movement in Brazil and the 
issue of violence against women as one of the main expressions of the "social 
issue". This research addresses the contribution of the feminist movement in the 
construction of a public policy, entered in the field of responsibility of the Brazilian 
state. Our study goes through the seizure of the bill creating the Special 
Secretariat of Public Policies for Women (SPM) and, in particular, the 
implementation of the Coordination of Public Policies for Women in the city of João 
Pessoa - Pb, through documentary analysis and literature and observations on the 
local reality. We set out to analyze the Coordinator since the time of its creation in 
2004 check for possible improvements and limits on the promotion of gender 
policies in combating violence against womem and guarantee equal human rights 
of women. 
 
 
 
 
 
Keywords: Gender, State and Public Policies for Women 
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INTRODUÇÃO 
  

 

 A presente investigação versa sobre a Implementação da Política 
Municipal para as Mulheres em João Pessoa – PB. O estudo se situa na 

perspectiva histórica e crítica em torno dos temas: a reforma do Estado e suas 

implicações sobre as políticas públicas e a apreensão sobre as relações de 

gênero, a partir de um recorte em torno das políticas públicas de atenção à 

mulher, no período pós - reformas do Estado brasileiro.  

 Inicialmente, o interesse e a opção pela abordagem deste tema são 

frutos das reflexões construídas a partir das experiências profissionais e de 

pesquisa vivenciadas na Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) – 

Campus de São Miguel do Oeste, no decorrer dos anos de 2001 a 2003 na 

condição de coordenadora de curso, docente e pesquisadora. 

Naquela oportunidade foi desenvolvida uma pesquisa financiada pelo 

CNPq, intitulada “Violência Intrafamiliar – mediações no âmbito social e jurídico”, 

durante dois anos consecutivos. E, a partir dos resultados preliminares obtidos no 

primeiro ano de pesquisa, a questão da violência contra a mulher (mais 

especificamente, a violência conjugal) teve destaque enquanto um dos problemas 

sociais mais presentes. 

Diante da proximidade do término dessa pesquisa, face ao interesse de 

dar continuidade às investigações acerca dessa temática; sem falar – é claro – 

das aspirações pessoais em prosseguir na capacitação profissional através de um 

possível doutorado, que tais expectativas foram realimentadas. 

 Com esse propósito, participei do processo de seleção para o 

doutorado no programa de pós - graduação em Serviço Social na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e diante da aprovação optei pela investigação na 

área de políticas sociais para prosseguir nas pesquisas sobre políticas de atenção 

à mulher e o estudo sobre as relações de gênero.  

  Entretanto, ao ingressar no doutorado não houve o apoio institucional 

da universidade onde atuava sendo necessário rescindir o contrato de trabalho, 

uma vez que os gestores daquela instituição argumentaram que não seria 

possível a liberação da profissional para uma outra localidade mesmo que para a 
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realização de um doutorado. Tal argumento reforça críticas existentes sobre 

algumas universidades privadas que não priorizam a pesquisa científica e 

tampouco investem na formação permanente do profissional, mesmo que esteja 

formalizado nos regimentos da instituição, uma política de capacitação que 

sugere a liberação do profissional e o apoio financeiro por parte da Instituição. 

 De imediato, esse fato causou alguns impactos negativos sobre a 

decisão de prosseguir com o doutorado, entre elas: a necessidade de mudança 

de objeto de estudo, e, consequentemente, a inviabilização do local da pesquisa 

de campo inicialmente pensado (a priori, seria a região do extremo oeste 

catarinense). Além de vivenciar situações que considero legítimas de uma 

violência simbólica transmitida pelas posturas de opressão e de preconceito dos 

gestores (refletidas através de questões subjetivas: entre elas o desrespeito, a 

coerção e a imposição de poder através de uma condição de subalternidade no 

trabalho), e a discriminação sobre minha condição de mulher – “nordestina” diante 

de mais uma aprovação numa universidade pública. 

 Enfim, uma notória competitividade que existia entre os dirigentes e 

docentes daquela instituição, entre o ensino privado e o público, cujos impasses 

institucionais levaram ao meu desligamento. Ou seja, o desligamento institucional 

(mesmo que de forma coagida) constituiu-se naquele momento a minha única 

alternativa de seguir na capacitação profissional. 

 Ao ingressar no curso de doutorado na Universidade Federal de 

Pernambuco, no decorrer de dois semestres iniciais, ainda cursando as 

disciplinas, me aproximei de alguns estudos realizados por outros pesquisadores 

que já estiveram vinculados ao referido programa. Realizei leituras acerca dos 

trabalhos existentes sobre a questão de gênero e sobre a problemática da 

violência contra a mulher, onde constatei que ao longo desses anos as temáticas: 

gênero e violência despertam inquietações entre estudiosos e pesquisadores, 

mais precisamente a partir do final dos anos oitenta. 

 Os resultados alcançados através de algumas dessas pesquisas que 

analisamos se detiveram mais na apreensão das causas, conseqüências e os 

tipos de violência contra a mulher e em torno das representações sociais das 

mulheres vitimizadas e de seus agressores, além de outros enfoques co-
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relacionados à questão de gênero com predominância do recurso ao paradigma 

simbólico.  

 Entendemos, portanto, que esse debate não se esgota e neste sentido, 

nos propomos analisar a trajetória das políticas para mulheres, com um recorte 

sobre análise do processo de implementação da Coordenadoria Especial de 

Políticas para Mulheres no município de João Pessoa – Pb. 

O avanço do debate teórico em torno da história do movimento de 

mulheres no Brasil ganhou mais fôlego em final da década de 1980 e no início 

dos anos noventa, num período marcado pela instauração da democracia, das 

“novas” conquistas para os movimentos sociais e de consolidação da participação 

das ONGs (Organizações Não - Governamentais) no campo de luta das políticas 

sociais, resultante do surgimento dos chamados “novos” atores sociais e “novos” 

conflitos. 

Também foi na conjuntura dos anos noventa que o enfoque sobre o 

movimento de mulheres e a necessidade da implementação de uma política 

pública específica ganhou destaque em nível acadêmico e, em especial, nos 

cursos de graduação e pós-graduação em Serviço Social, se (re) configurando 

como uma das principais demandas contemporâneas para a intervenção 

profissional. Porém, agora, retomada mais a partir do paradigma dialético – 

marxista, em consonância com a ampliação do movimento crítico na profissão, a 

implementação das diretrizes curriculares e a recente incursão do “novo” projeto 

ético – político e profissional do Serviço Social. 

É relevante também salientarmos que o Serviço Social é uma profissão 

marcada desde a sua gênese pela questão de gênero, dado que revela que a 

categoria constitui-se expressivamente de uma massa feminina e neste contexto 

sofre certas repercussões, inclusive, discriminatórias dentro de uma sociedade 

burguesa e também considerada “machista”, entre elas: uma das principais 

desigualdades comprovadas é a diferença de remuneração salarial no mercado 

de trabalho com relação ao trabalho feminino.  

Portanto, estudar a trajetória da política pública para mulheres no Brasil 

e as relações de gênero, constitui-se uma temática de suma importância para a 

profissão. Sobretudo, porque nos deparamos - ao longo das décadas anteriores – 

com a ausência de políticas específicas de atenção às mulheres no país. 
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Por conseguinte, destacamos que o debate acerca da questão de 

gênero segue e tem atingido outra dimensão. Ou seja, hoje há uma proposta de 

extrapolar a concepção tradicional e ir além do debate sexista sobre gênero.  

Desse modo, pretendemos construir o nosso debate numa perspectiva 

histórica para instigar uma compreensão crítica acerca da condição de 

desigualdade da mulher e das suas necessidades por reconhecimento de direitos 

e, portanto, por políticas públicas específicas. Pois, ao nos debruçarmos sobre o 

contexto brasileiro, reconhecemos que historicamente a mulher esteve inserida no 

campo limitado de atendimento às chamadas minorias sociais, refletido no 

discurso oficial através da condição de subalternidade e vulnerabilidade. 

Verificamos que até a promulgação da Constituição Federal brasileira 

de 1988 havia um distanciamento sobre o tema violência contra a mulher, que 

historicamente se constitui uma das principais expressões da questão social 

relacionadas ao debate sobre gênero. Principalmente, no que se refere ao trato 

das atenções do Estado no fomento de políticas públicas de enfrentamento à 

violência contra as mulheres. Ou seja, até fins dos anos oitenta existiram poucas 

iniciativas de investimentos e serviços nesta área. 

Algumas análises científicas já demonstraram que – ao longo das 

décadas - na realidade brasileira, poucas foram as ações governamentais de 

atenção específicas às mulheres, retrato de uma herança dominantemente 

conservadora e de uma cultura machista, patriarcal e elitista que ainda predomina 

em nosso país. 

Historicamente, registramos que as mulheres enfrentam inúmeros 

problemas sociais: preconceito, discriminação, dominação, opressão, exploração 

e se depara com uma das principais expressões da questão social relacionada ao 

gênero, a violência contra a mulher. Além do desafio cotidiano de ser mulher, 

mãe e trabalhadora, sem perder de vista a sua condição de feminilidade. 

Diante de uma breve apreensão e reflexão sobre a historicidade dessa 

condição social de subalternidade da mulher no Brasil e com relação à atenção do 

Estado para a questão social da mulher nesse atual contexto de contra – reformas 

é que nos deparamos com novas indagações: É possível, diante desse 
contexto de contra-reformas assumido pelo Estado brasileiro, promover e 
garantir programas de atenção à mulher que não seja na ordem dos 
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mínimos sociais e na lógica oficial da vulnerabilidade? Quais as principais 
ações do Estado no enfrentamento à violência contra a mulher, enquanto 
uma das expressões da questão social e da necessidade de viabilização de 
uma política pública para mulheres? 

 A conjuntura dos anos noventa eclodiu apontando algumas conquistas 

na agenda dos direitos femininos, ao incorporar direitos constitucionais e 

trabalhistas (entre eles, o de proteção à maternidade e de proteção do mercado 

de trabalho da mulher: proibição legal de diferença de salário, de exercícios e 

funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, 

cf.artigo 7°da CF/88). Todavia, percebemos que ainda há situações em que as 

desigualdades de gênero imperam no campo empírico, especialmente, nas 

relações de trabalho.  

 E também lembramos que os anos noventa no Brasil foram marcados 

pelos avanços dos ditames neoliberais que implicaram em alguns retrocessos no 

campo dos direitos coletivos à medida que impuseram uma redução do papel do 

Estado nas suas responsabilidades sociais e o seu esforço de manter-se na trilha 

das negociações e disputas econômicas e políticas com grandes organismos 

financeiros internacionais. 

O governo brasileiro para enfrentar uma crescente crise financeira 

gerada pelo Capital impôs ao país uma agenda de reformas econômica e social, 

que vem gerando conseqüências nocivas para a população brasileira, como: o 

crescimento do desemprego, o aumento da pobreza e da exclusão social, o 

crescimento da violência, entre outros. 

Como já era de se esperar, todas essas transformações econômicas e 

societárias rebateram diretamente sobre o campo das políticas sociais. Logo, 

parafraseando Behring (2000), a política social está, portanto, “no centro do 

embate econômico e político, e, portanto, permanecerá despertando indagações e 

trazendo para o palco das universidades inúmeras discussões e pesquisas no 

decorrer deste novo século”. 

 Nesta direção, ao afetar diretamente as políticas sociais e públicas, as 

conseqüências das reformas do Estado brasileiro também colocaram em xeque 

conquistas femininas (trabalhistas e sociais). Todavia, segmentos feministas, 

estudiosos e outros representantes sociais e de categorias profissionais não se 
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abateram e permanecem atentos na luta pelos direitos das mulheres e pela 

emancipação feminina. Inclusive, seguimos na luta pela ampliação dos direitos 

reprodutivos, entre outros. 

Assim, justificamos, pois, a nossa escolha em desenvolver o presente 

estudo com o objetivo de nos debruçarmos sobre a trajetória das políticas sociais 

e, portanto, tomando como referência o debate sobre a reforma do Estado e o 

processo de implementação da política pública para mulheres (pós-contra - 

reformas), compreendida nos anos noventa e no decorrer da década de 2000. 

 Propomos, portanto, um estudo histórico, teórico e crítico sobre a 

política social e, em específico, e conforme já elucidado, sobre a política pública 

para as mulheres com um recorte analítico centrado no município de João Pessoa 

– PB, em torno das relações de gênero e da questão da violência contra a mulher. 

Tomaremos como universo para a nossa pesquisa a Coordenadoria Especial de 

Políticas para Mulheres implantada no referido município. 

 E nesse universo, pretendemos analisar o processo de formulação/ 

gestão (ou seja, a implementação) de uma política específica de atenção à mulher 

numa atual agenda política governamental que para atender a um projeto 

econômico globalizado e neoliberal assume a defesa dos mínimos sociais e rema 

numa direção oposta ao princípio da universalização dos direitos sociais 

defendida acirradamente pelos movimentos sociais e outros segmentos da 

sociedade brasileira nos tempos áureos da década de 1980.  

 Partimos da hipótese de que mesmo após a implementação da Política 

Nacional para Mulheres no Brasil e da criação de uma Secretaria de Políticas 

Públicas para Mulheres (SPPM), empiricamente, os programas sociais voltados 

para esse segmento não alcançaram amplas mudanças estruturais no sentido de 

promover melhores condições econômicas e sociais para as mulheres. Mesmo 

porque a porta de entrada das mulheres nas políticas públicas ainda ocorre 

através de outras políticas, como por exemplo, através da política de assistência 

social, mais precisamente, através do acesso ao programa de renda mínima: o 

programa bolsa família. O programa bolsa família não é compreendido como 

programa específico de atenção à mulher pelo movimento feminista, tampouco 

pode ser apontado como umas das suas bandeiras de luta. 



 30

 Entendemos que a luta pelos direitos da mulher ainda segue de forma 

fragmentada. Ou seja, ainda não está engendrada numa perspectiva de luta de 

classe – da classe que vive do trabalho (classe trabalhadora). Uma luta que em 

tempos de globalização e de ofensiva neoliberal vem perdendo forças, no sentido 

de que cotidianamente os trabalhadores se deparam com novos desafios para se 

manterem no mundo do trabalho, mesmo que cada vez mais se acentue a sua 

condição de subalternidade frente à precarização do trabalho. 

 Ao analisarmos essa lógica do capital, apresentamos a premissa de 

que grande parte das iniciativas, ações e programas adotados pelos gestores 

públicos e seus executores através das Coordenadorias e/ou Secretarias de 

Políticas para Mulheres implantadas no Governo Lula também obedecem às 

prerrogativas oficiais no sentido de se limitarem mais à criação de programas 

compensatórios, imediatistas e fragmentados, com impactos que ainda não são 

visíveis devido ao pouco tempo de existência dessas Coordenadorias e também 

pelos poucos investimentos públicos desde a aprovação da SPPM. Ou seja, ainda 

prevalece um caráter contraditório no campo dessas políticas: a manutenção de 

uma ideologia estatal em defesa dos interesses do capital e, ao mesmo tempo, 

assegurar uma atenção (mesmo que mínima) aos diversos segmentos sociais. 

 Também indagamos se na Coordenadoria de Políticas para as 

Mulheres no município de João Pessoa prevalece uma relação de influência 

partidária que se sobrepõe aos interesses feministas e se há a ausência de um 

compromisso maior das pessoas que assumiram o papel de gestores com a 

própria história do Movimento de Mulheres na Paraíba. 

 Entendemos que a ausência de um domínio técnico ou da formação 

específica na área, ou mesmo, sequer de uma atuação política na trajetória de 

luta com os movimentos sociais comprometeria a efetividade e eficácia dos 

programas de políticas públicas para as mulheres. 

 Elegeremos como foco do nosso estudo, a apreensão em torno da 

implementação da Política para as Mulheres no município de João Pessoa – PB a 

partir do primeiro mandato do prefeito Ricardo Coutinho, perpassando pelas 

reformas de Estado, também com um olhar centrado no governo Lula, já que foi 

no início da sua Gestão que se deu o processo de implantação do Plano Nacional 
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de Políticas para Mulheres (PNPM) e a criação de uma Secretaria de Políticas 

Públicas Para as Mulheres (SPPM) em nível nacional. 

 Neste sentido, as leituras selecionadas contemplam, sobretudo, as 

temáticas fundamentais no trato à questão da Reforma do Estado e seus 

rebatimentos sobre as políticas sociais, o processo de implementação da política 

de atenção à mulher no Brasil, o debate histórico sobre as relações de gênero e a 

questão da violência contra a mulher. 

 No que se refere à escolha das fontes utilizadas para a construção 

desse estudo e apreensão do nosso objeto, priorizamos a pesquisa bibliográfica e 

documental, apoiando-nos nas contribuições teóricas dos autores e de seus 

estudos analíticos. 

 “A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como 

livros, artigos, teses, etc”. (SEVERINO, 2007, p. 122). 

 Contamos com uma vasta literatura em torno do tema gênero, Estado e 

“questão social”. Porém, com relação ao recorte da nossa investigação: analisar 

as políticas públicas para mulheres, nos deparamos com número restrito de 

publicações por tratar-se de uma tema recente já que o debate sobre a 

implemantação da política nacional para mulheres ganhou fôlego recentemente, 

ou seja, na década de 2000. 

 Falar sobre o processo de implementação de uma política específica, 

em andamento, como é o caso da Política Nacional para Mulheres, bem como, 

analisar os instrumentos e procedimentos de criação de uma Secretaria e 

Coordenadoria Especial e apreender um Plano voltado para à promoção do 

atendimento à mulher durante a fase em que sua própria operacionalização vem 

se consolidando, representou para nós um desafio no campo da construção do 

conhecimento científico. 

 Quando elegemos como foco principal de análise, a Coordenadoria de 
Políticas para Mulheres no município de João Pessoa – PB, com pouco mais 

de 03 anos de existência, ampliamos o desafio da nossa investigação no que se 

refere a afirmar a nossa pretensão de enveredar pelo estudo de um tema inédito, 

portanto, um estudo que poderá contribuir para futuras investigações acerca deste 

tema. 
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 Todavia, a dificuldade de acesso aos documentos, livros, relatórios, 

planos, enfim, de acervos bibliográficos em quantidade satisfatória para a 

realização deste estudo trouxe limitações no que se refere à disponibilidade da 

pesquisadora em torno de materiais para análise. 

 Neste sentido, a observação em torno da realidade empírica e a 

participação da pesquisadora em encontros, seminários e outro fóruns de 

discussão foram essenciais para o entendimento sobre o tema proposto, bem 

como, a militância da pesquisadora e o interesse pessoal pelo debate sobre 

Gênero. Além das experiências em sala de aula, na condição de professora e 

através da orientação de projetos de pesquisas inseridos nessa temática. 

 Foi pensado acerca da possibilidade de realizar uma pesquisa de 

campo, porém, ao consultarmos previamente a Coordenadora em exercício e 

algumas profissionais que atuam na Coordenadoria de Políticas para Mulheres 

não houve uma disponibilidade ou ampla receptividade em colaborar com relatos 

ou depoimentos em virtude dos acúmulos de atividades e das reuniões de 

trabalho. Mas, a Coordenadora autorizou e disponibilizou o nosso acesso a toda a 

documentação existente, a exemplo dos relatórios de Gestão.  

 Na fase final da análise nos deparamos com a necessidade de recorrer 

a outros profissionais ou estudiosos na área, mas foi possível apenas dialogar 

com uma professora da Universidade Federal da Paraíba que atualmente 

coordena um Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação sobre Mulher e Relações 

de Sexo e Gênero – o NIPAM, criado em 2003, vinculado ao Centro de Educação 

e que desenvolve discussões, estudos e pesquisas no âmbito das políticas 

educacionais com foco em gênero. Através do nosso diálogo foi possível 

apreender um pouco mais da história da militância das mulheres paraibanas e 

refletir sobre possíveis perdas e ganhos ao longo dessa trajetória de luta. 

  Com relação à organização dos capítulos da Tese, o primeiro capítulo 

versará sobre as configurações do Estado na contemporaneidade e, em especial, 

no Brasil. A construção inicial sobre este debate trará um histórico sobre as 

diversas formas do Estado Moderno Capitalista até os dias atuais em sua 

chamada conformação “pós-moderna”, atravessada pelo discurso neoliberal e 

pelos novos caminhos das “contra-reformas” continuadas no governo de Lula. 
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 Tratam - se de recentes transformações expressas sob o nome de 

reformas do Estado, decorrentes do próprio processo de reestruturação da 

economia mundial, estreitamente vinculado à reforma do sistema monetário e 

gerido pela lei do livre comércio. Bem como, reflete reformas provocadas pelas 

relações produtivas denominadas de “reestruturação produtiva”, que veio afetar o 

capitalismo fordista de produção. 

 No caso brasileiro, a construção da Reforma do Estado consistiu numa 

das principais metas da lógica neoliberal articulada ao conjunto de medidas 

ofensivas e que integraram o fenômeno da globalização. 

 No início dos anos 90 presenciamos – de forma vertical – a instauração 

de um padrão de “Estado eficiente”, ditado pelos principais economistas do FMI 

(Fundo Monetário Internacional), do BIRD (Banco Mundial) e do FED (Banco 

Central ou Tesouro dos Estados Unidos), que, em suma, arquitetaram o chamado 

Consenso de Washington. 

Nessa direção inaugurou-se a formação de um Estado brasileiro 

intitulado “pós-moderno” implicando na emersão de um Estado considerado fraco, 

sem vínculos com as lutas de classes conforme era caracterizado o Estado 

Moderno. Esse “novo” Estado firmou-se, portanto, no cariz da racionalização e 

flexibilização dos recursos públicos, pela mercantilização dos serviços sociais e 

privatização de empresas estatais, pela valorização do Terceiro Setor e pela 

minimização dos recursos públicos para as políticas sociais. 

Essas alterações provocaram uma nova cultura, até então eivada pelo 

discurso universalista, com o surgimento da cultura individualista oriunda tanto no 

mercado de trabalho quanto da solidariedade prestadas através de ações sociais 

fragmentadas e realizadas pela sociedade civil. 

Portanto, para entendermos as atuais configurações das políticas 

sociais no país é imprescindível esse percurso em torno da Reforma do Estado 

brasileiro e a análise sobre o projeto neoliberal. 

Também privilegiará uma contextualização sobre a “questão social” 

enquanto um fenômeno vinculado à histórica luta de classes e, em especial, a sua 

relação com o processo de construção das políticas sociais brasileiras e 

compreender o debate acerca dos mínimos sociais e de que forma esse debate 

influencia na discussão de políticas públicas como enfoque de gênero. 
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O segundo capítulo abordará a parte conceitual de gênero e 

configurará o processo de luta das mulheres no Brasil e a atuação do Movimento 

Feminista e o debate sobre a violência contra a mulher enquanto expressão da 

“questão social”. 

 

O terceiro capítulo enfocará a trajetória da política pública de atenção 

à mulher – em especial, o processo de implementação da Política Nacional para 

Mulheres, a criação da Secretaria Especial Política para Mulheres e com um 

recorte em torno dos serviços de atendimento à mulher vítima de violência. Por 

fim, a apreensão e a análise em torno do processo de implementação da 

Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres no município de João Pessoa 

– PB. 

 A análise documental também foi utilizada pela pesquisadora ao 

realizar uma leitura crítica sobre a criação da Coordenadoria de Políticas para 

Mulheres, criada pela Lei 10.429, em 14 de fevereiro de 2005, que constitui uma 

instância do Governo Municipal de João Pessoa – Pb. São analisadas as 

principais ações desenvolvidas no período de 2005 – 2008 e avaliados os limites 

e desafios existentes no município com relação à efetivação de políticas públicas 

para mulheres. 

Também utilizamos como referências bibliográficas, os documentos que 

foram produzidos pelas profissionais que atuam na atual gestão da 

Coordenadoria de Políticas para Mulheres: artigos, planos, projetos e o Relatório 

Geral de Gestão 2005 – 2009 elaborado em dezembro de 2008. 
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CAPÍTULO I 
 

 
A Modernidade e O Projeto de Reforma no Estado Moderno 

 
 O debate acerca da modernidade nos remete à apreensão histórica 

sobre a formação da sociedade moderna a partir do processo de emancipação do 

homem diante ao domínio da fé, da vigência de uma ordem burguesa e da 

apropriação do racionalismo (centralidade da razão, do humanismo).  

 Esse debate sobre a constituição de uma sociedade efetivamente 

moderna transita do século XVIII ao século XIX e, seguirá adiante sob o discurso 

da chamada "pós - modernidade". 

 A consolidação do pensamento moderno decorreu tanto do 

desencantamento do mundo pela fé e em direção à razão (sob a influência do 

iluminismo), os questionamentos em torno da mistificação contida no discurso do 

poder outorgado por Deus e do desenvolvimento da classe burguesa (que, 

naquele século assumia um papel dito como sendo "revolucionária") e as próprias 

transformações no modo de produção. 

 Assim, a modernidade trouxe a idéia de que o homem possui direitos 

naturais e que a ordem social deriva da vontade humana e racional, ou seja, vai 

além do poder divino (e, portanto, do poder da Igreja). 

 Surgiu, então, o contratualismo moderno como base para o 

pensamento político e de organização da sociedade humana. 

 O eixo da modernidade centrava-se na busca da autonomia do 

indivíduo. Portanto, na luta contra a ordem feudal, o teocentrismo, o poder da 

Igreja e a construção de uma "nova" ordem social - a capitalista – que contribuiu 

para que a classe burguesa firmasse o seu domínio, sobretudo, no plano 

econômico e político. 

 Então, com a supressão do feudalismo e o advento do capitalismo, o 

processo de sociabilidade do homem moderno se assentou sobre duas grandes 

classes: a classe burguesa e a classe trabalhadora. Entretanto, Costa (2005) 

assinala que “a burguesia constituiu-se em classe, com clareza de seus 
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interesses muito antes da classe trabalhadora tomar consciência de seus 

interesses e organizar-se em classe”. 

 Tonet (2005) acrescenta que o mundo moderno assenta-se sobre a 

“contradição entre o capital e trabalho (...)” e, portanto, somente deixará de ser 

mundo moderno quando esta contradição deixar de existir. 

 Nesta direção, a discussão acerca do mundo moderno ganharia fôlego 

sob dois aspectos de racionalidade: através da chamada razão ontológica e da 

razão fenomênica. Ou mesmo sob a razão instrumental e a razão comunicativa, 

seguindo a direção do pensamento de Habermas. 

 A razão ontológica seguindo o pensamento marxiano é atravessada 

pela ontologia do ser social e não do ser geral. Portanto, assume um caráter 

histórico-social e não o caráter metafísico, e é destacada a categoria da 

totalidade. O fundamento ontológico do ser social é o trabalho, logo, a razão 

ontológica está perpassada pelo mundo do trabalho. 

 Já a razão fenomênica opera os dados fornecidos pelos sentidos, pelo 

fenômeno (aparência). O pensamento positivista se fundamenta nos dados 

empíricos (sem ultrapassá-los) e confere uma lógica ao mundo (que se encerra 

nos dados empíricos, organizados e sistematizados). 

 A modernidade avança através do desenvolvimento do capitalismo 

enquanto modo de produção vigente e, a ordem social permanece centrada na 

racionalidade do capital, portanto, na idéia do mercado capitalista como principal 

responsável pelo desenvolvimento econômico e social. É conhecido que a criação 

do mercado já existia entre os povos mercadores antes da modernidade.  

Todavia, a burguesia, enquanto classe dominante moderna criou o 

mercado capitalista, com base na idéia da concorrência, no assalariamento da 

força de trabalho e na legitimidade do lucro privado. 

 A explicação sobre o processo de formação da civilização moderna 

remete à apreensão das formas de organização da produção social no mercado 

capitalista. Pois, historicamente, a sociedade moderna está centrada nos valores 

do capitalismo e os valores do capital são criados a partir da produção de 

mercadorias (venda e troca), ampliando-se à medida que regem não apenas as 

relações econômicas, mas, também, influenciam as relações políticas e sociais. 
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 Em Marx, há afirmativa de que “não há ordem do capital sem trabalho 

assalariado e não há trabalho assalariado sem o investimento assumir a forma de 

capital”. (Tonet, 2005). Então, na organização do trabalho social, o 

assalariamento tornou-se uma relação hegemônica dentro desta nova ordem. 

 Através da formação de duas classes distintas e em crescente 

contradição na modernidade, ampliou-se a necessidade de uma organização 

política das classes e da divisão do trabalho. Embora o homem fosse concebido 

como sendo um homem "livre", essa liberdade assumia um caráter contraditório, 

restrito. Para mediar as relações entre os homens e o mercado surgiu a figura do 

Estado e criou-se o chamado pacto social. 

 Foi assim que, conforme já assinalamos, ganhou ênfase o 

contratualismo moderno, representado pelo Estado para promover a vontade 

geral e coletiva. A democracia moderna fundava-se nessa ótica da defesa da 

vontade hegemônica ético-política.  

O Estado Moderno assumia, portanto, e, a priori, o seu caráter de 

classe, ao agir como o comitê executivo da burguesia. Pois, só no século XX, foi 

que tivemos governos que, de fato, passaram a reconhecer (no campo político) os 

espaços de luta e de reivindicações das classes dos trabalhadores, assumindo o 

papel de mediador nas relações entre a sociedade política e sociedade civil, 

avançando no campo das garantias jurídico-formais dos direitos sociais e 

coletivos. 

Ao longo dos tempos, as diretrizes da modernização capitalista no 

plano econômico e ideológico, apoiaram-se no liberalismo clássico e no 

positivismo. Constituído sob os preceitos do pensamento liberal, o Estado liberal 

burguês (ainda no século XVIII), apoiou-se nas idéias de liberdade e igualdade 

dos indivíduos perante o mercado.  

O liberalismo apontava que cada pessoa buscaria a resposta às suas 

necessidades sem interferência do Estado. Apenas o direito de propriedade era 

acatado, protegido. Já a idéia de pleno emprego e a garantia de certos direitos foi 

construída através do keynesianismo. 

 Com o contratualismo, através de um ato de vontade, os indivíduos e o 

Estado firmaram entre si o pacto (contrato) social. Ou seja, o Estado surgiu como 
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instância necessária (mediadora) na garantia do convívio social, de defesa da 

propriedade e da idéia de justiça. 

 Assim, entendemos que a legitimidade do poder do Estado na 

sociedade moderna foi possível devido à libertação da razão dos domínios da fé e 

dessa nova forma de organização da sociedade humana perante as mudanças na 

estrutura produtiva (o capital). 

 E, além do Estado como espaço legitimado onde se pactua sobre os 

interesses coletivos e o bem-comum, surgiu também na modernidade a chamada 

sociedade civil, concebida como esfera de luta e emergência dos interesses 

privados.  

 Foi incorporado ainda na modernidade, o debate sobre igualdade e 

liberdade, além da consolidação do conceito de democracia - e um dos pontos 

centrais da democracia moderna foi a conquista do sufrágio universal. 

 Com a modernização, o capitalismo se expandiu em busca de novos 

mercados e de novas fontes de criação do valor. Mesmo através da presença de 

um Estado regulador e da classe trabalhadora também ter se apropriado dos 

ideários da social-democracia como instrumento para regular a exploração do 

trabalho pelo capital. 

 Nessa lógica, Costa (2005) reafirma que a lei de exploração 

permaneceu inalterada. Visto que, sob a ordem do capital, o objetivo de toda a 

produção de mercadorias é a realização do lucro. Logo, o “homem é colocado a 

serviço da produção, e não a produção ao serviço da humanidade”. (Ib.). 

 No entanto, o capital sofre crises cíclicas desde o pós – 2ª guerra e que 

resultaram em diversas crises econômicas. E, na busca de estratégias para ativar 

o consumo e expandir a produção, com o surgimento das idéias de Keynes, o 

Keynesianismo passou a ser incorporado pelo capitalismo.  

 A partir da década de 1930, a teoria Keynesiana institui a idéia do 

Welfare State como nova forma de regulação social, quando o mercado passou a 

ser institucionalmente regulado através da ação do Estado. Contrapondo-se ao 

livre mercado, através da sua Teoria Geral, Keynes introduziu o debate sobre o 

incentivo à demanda efetiva e analisou a moeda como sendo uma reserva de 

valor e não apenas um meio de troca e, também polemizou acerca do 

desemprego. 
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O Estado, diga-se, o fundo público, na perspectiva keynesiana, 
passou a ter um papel ativo na administração macroeconômica, 
ou seja, na produção e regulação das relações econômicas e 
sociais. Nessa perspectiva, o bem-estar ainda deve ser buscado 
individualmente no mercado, mas se aceitam intervenções do 
Estado em áreas econômicas, para garantir a produção, e na 
área social, sobretudo para as pessoas consideradas incapazes 
para o trabalho (...). Ao keynesianismo agregou-se o pacto 
fordista – da produção em massa para o consumo de massa e 
dos acordos coletivos com os trabalhadores do setor 
monopolista em torno dos ganhos de produtividade do trabalho. 
(Boschetti & Behring: 2006, p. 86). 
 
 

 
 

 Em diversos países ocidentais (principalmente os países da Europa) e 

os países latinoamericanos (estes, mesmo que de uma forma enviesada/ 

incipiente), as crises vivenciadas pelo capital influenciaram diretamente o campo 

político ao impor reformas para o Estado.  

 

 Ainda no século XX, seguindo a complexidade do desenvolvimento da 

história humana no mundo moderno, o mercado capitalista adota o processo de 

globalização. Em decorrência, ampliou-se o sistema de tensões entre 

possibilidades emancipatórias da globalização e possíveis retrocessos diante às 

suas formas de exclusão e fragmentação, consolidando o movimento político-

ideológico denominado neoliberalismo. 

 
 
A proposta neoliberal aponta como solução o desmonte do 
welfare state e do Estado de bem-estar social, promovendo o 
Estado Mínimo. Isto implica uma redução de direitos sociais, das 
políticas sociais e, se for necessário, dos direitos políticos, tudo 
em nome dos direitos civis (principalmente o direito à 
propriedade privada). Conclui-se, dessa forma, que é necessário 
desconstruir o “Estado Intervencionista”, aquele Estado que 
coarta as “liberdades” dos indivíduos, que contradiz o processo 
auto-regulador do mercado. (...) para os neoliberais, só na 
sociedade de livre mercado os indivíduos podem se desenvolver 
plenamente, optar sobre o que fazer e o que não fazer, sem que 
exista uma autoridade (Estado) que lhes imponha o que deve ser 
feito. (PASTORINI: 2007, p. 41). 
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 Com o avanço do neoliberalismo, a sociedade moderna complexa no 

final do século XX reencontrou os seus velhos problemas: o desemprego, a 

insegurança social, o irracionalismo racista e étnico, a valorização de uma 

sociedade de consumo, o sucateamento e privatização dos serviços públicos, etc.  

 No campo da ciência, surgiu o discurso sobre uma suposta "crise de 

paradigmas" e a tentativa de reduzir a ciência ao plano do discurso, do efêmero, 

do simbólico, da exaltação da aparência e a retórica de tentar reduzir a dicotomia 

entre a razão e o imaginário, a razão e a sensibilidade, a valorização das 

expressões fenomênicas do cotidiano em detrimento da totalidade e do abandono 

aos questionamentos sobre a categoria da contradição.  

Enfim, ampliaram-se as perspectivas de um "novo" discurso na teoria 

política contemporânea denominada de "pós-modernidade", cuja centralidade do 

pensamento está na intersubjetividade. 

 Enfim, a crise das ideologias, o fim das utopias, o questionamento dos 

paradigmas teóricos, políticos e históricos vieram segundo Simionato (1999), 

“colocar em xeque esse projeto de modernidade, uma vez que os ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade não se concretizaram”.  

Ainda hoje, muitos teóricos burgueses - capitalistas não admitem que 

as tentativas de desmonte da razão moderna estejam atreladas – historicamente - 

aos insucessos e crises do capitalismo. Quando - aprioristicamente - concebem 

essas possíveis relações, anunciam que as conseqüências negativas derivaram - 

em grande parte - do padrão fordista- keynesiano1, das crises do Welfare State e 

da derrubada do socialismo real. Tornou-se, imprescindível, portanto, o processo 

de reestruturação do capital e a necessidade de socialização de novos valores de 

comportamento.  

Mais uma vez, a classe dominante conseguiu legitimar os seus ideários, 

enfraquecendo a autonomia dos Estados nacionais e detendo a posse dos 

instrumentos hegemônicos (como, ex. da mídia) e da produção e distribuição dos 

                                                 
1 O padrão acumulativo de capital fordista surgiu em 1945 e versava sobre o processo de 
“produção em massa”, voltado para um público consumidor ”passivo” e “ávido” de consumo. O 
fordismo institui o aumento da produtividade através do processo de controle dos movimentos das 
máquinas e dos homens, com objetivo de produzir / executar tarefas em menor tempo possível. 
“Ao Keynesianismo agregou-se o pacto fordista – da produção em massa para o consumo de 
massa e dos acordos coletivos com os trabalhadores do setro monopolista em torno dos ganhos 
de produtividade do trabalho”. (p. 06). In Behring, Helaine Rossetti. Fundamentos de Política 
Social, 2000 (mímeo). 
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bens econômicos e das idéias. Ao mesmo tempo em que foi gerada uma certa 

cultura de passividade e de conformismo nas classes subalternas.  

Nessa direção marcada também pelo imperalismo cultural, pelos 

avanços tecnológicos, pelo desenvolvimento da sociedade de consumo foi que 

eclodiu a proposta de "pós-modernidade". 

 Na perspectiva de pós - modernidade, os teóricos pós - modernos são 

omissos em relação ao Estado, há a valorização de interesses grupais específicos 

e localistas, há uma contraposição às teorias de conhecimento (uma suposta crise 

dos paradigmas conforme já sinalizamos), há um ataque aos chamados modelos 

clássicos da teoria social (principalmente, ao marxismo).  

 Em contrapartida há uma elevação ao pensamento simbólico, a 

exaltação do cotidiano e das representações sociais, ou seja, a valorização do 

micro, do pontual, do singular fundado nas teorias do fragmentário, do efêmero e 

na reificação do presente. 

Nesse primeiro capítulo, a nossa pretensão – na verdade – é abordar a 

discussão das principais concepções teóricas e políticas de Estado moderno, 

sejam elas: Liberal, Social – Democrata e Neoliberal 2 construídas historicamente 

na sociedade capitalista. 

 Em nossas leituras acerca da formação do Estado Liberal, 

apreendemos que este se deu mediante a defesa de um Estado Constitucional. 

Ou seja, um Estado cuja principal autoridade é implantada através do direito e, 

portanto, é preescrita pelas garantias jurídicas preestabelecidas. 

  

 Em outras palavras, 

 

 
                                                 
 
2 Lembramos que além dos enfoques teóricos de Estado acima mencionados, existe também o 
enfoque socialista, que não abordaremos no decorrer da análise do nosso objeto de estudo. 
Dentro da concepção socialista de Estado, este [o Estado] se transformaria numa “(...) estrutura 
auto-governante, e não autoritária”. Os meios de produção seriam socializados e colocados sob o 
controle de órgãos auto-administradores.O mercado de capital e de trabalho desapareceria,os 
salários dos trabalhadores seriam substituídos pela participação na renda líquida da organização 
de trabalho correspondente à quantidade, à intensidade e á qualidade de trabalho de cada um (...). 
(Bottomore: 1983, 390). Para Marx e Engels, “(...) o socialismo era, antes de qualquer outra coisa, 
uma negação do capitalismo, que desenvolveria sua própria identidade positiva (comunismo) 
através de um longo processo revolucionário no qual o proletariado transformaria a sociedade e, 
com isso, transformaria a si mesmo”. (Ib.: p. 339) 
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(...) O Estado tem como função principal e específica a 
instituição de um estado jurídico, na qual a liberdade de cada um 
possa coexistir com outros segundo um conjunto de leis 
expressas num código ou numa constituição. (TEIXEIRA: 1998, 
p. 198). 

 
 

 

 Na verdade, esse modelo de Estado Constitucional concebido pelo 

Estado Liberal atuou na mediação dos direitos naturais dos homens que, por sua 

vez, compreende o chamado estado de natureza em que os indivíduos são 

submetidos. 

 

 O Estado – em sua concepção liberal – é, portanto, considerado como 

sendo resultante da vontade humana e que foi concebido enquanto uma instância 

política para assegurar os direitos naturais, dentre os quais, o direito de 

propriedade era o mais importante. 

 

 Ainda sobre a perspectiva liberal, Teixeira assinala que: 

 
 
Contra o abuso do poder estatal, quer na esfera da 
administração da sociedade (defesa do território nacional, 
estabelecimento da ordem pública e esclarecimento e sanção 
dos delitos), quer na esfera da economia, todos os teóricos do 
Estado Moderno, com exceção de Hobbes, defendiam um 
governo limitado, um Estado de Direito. O mesmo se observa em 
relação à teoria econômica da época, que, sendo mais radical 
ainda, exigia o fim da intromissão do Estado nos assuntos 
econômicos e nos da vida social, pregando uma política de livre 
comércio (...).  (1998: p. 210). 

 

 

 Somente a partir de meados do século XIX é que tais propostas liberais 

encontraram condições favoráveis para sua implantação. Porém, um dos grandes 

problemas enfrentados foi a questão de passar desse estado de natureza para a 

forma de sociedade capitalista.  Posto que na sociedade capitalista, o produto do 

trabalho não pertencia apenas àquele que o produziu (ao trabalhador), mas 

também, àquele que o empregou. 
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 Na sociedade capitalista o trabalhador passou a produzir não apenas 

para satisfazer às suas necessidades, mas também, às necessidades dos donos 

dos meios de produção (do patrão), legitimando (alienadamente) o processo de 

exploração sobre a força do trabalho. 

 Com relação às políticas sociais numa concepção liberal, não há a 

defesa pela universalização de direitos sociais. A perspectiva liberal nos aponta 

que o gozo dos benefícios sociais ocorre apenas mediante o desempenho de 

trabalho executado pelos indivíduos ou através do seu pagamento, via 

contribuição salarial. Concomitantemente, há o apoio de um alto grau de 

mercantilização dos bens sociais, no qual as leis de mercado exercem total 

liberdade. 
 
A forma de o Estado liberal organizar a proteção social ocasiona 
vários efeitos. De um lado, constitui um mecanismo que 
disciplina os trabalhadores, pois condiciona a proteção social à 
contribuição salarial. Por outro, provoca importantes 
desigualdades sociais e de consumo. (LAURELL: 1995, p. 156). 

 
 
 
 

 Com a Segunda Grande Guerra e mediante os desdobramentos da 

nova relação entre economia e Estado, surgiu o chamado modelo social-

democrático de desenvolvimento. 

 O modelo de Estado Social – Democrata, por sua vez, contemplou um 

dos grupos do chamado “Welfare State” (Estado de Bem-estar Social) 3, quando, 

seguidamente, foi instaurado o padrão de acumulação de capital fordista. 

 No que se refere às políticas sociais no modelo de Estado Social 

Democrata, diferem da concepção liberal, pois abrangem uma concepção 

ampliada de direitos sociais, independentes do fato de que os indivíduos estejam 

ou não inseridos no mercado de trabalho. 
                                                 
3 “O Welfare State no sistema capitalista desenvolvido e, de acordo com o pensamento de Esping-
Anderson contemplava três grupos. O primeiro grupo – que era denominado de Welfare Liberal, 
adotado nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, era caracterizado por predominância da 
assistência social aos pobres, reduzidos benefícios universais e modestos de previdência social. 
(...) O segundo tipo identificado como conservador-corporativo, foi adotado na França, na 
Alemanha e na Itália, e efetivava o acesso a direitos sociais amplos, mas associados às diferenças 
de classes e de status e assumia um impacto redistributivo pequeno. O terceiro, que abrangia os 
países escandinavos – era o social – democrata, tinha como característica a desmercadorização e 
universalização dos direitos sociais”. (IN RAICHELIS, Raquel. Esfera Pública e Conselhos de 
Assistência Social – Caminhos da Construção Democrática. Cortez: SP, 1998. p. 85). 
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 A partir do modelo social – democrata, as políticas sociais públicas 

foram consagradas pela forma de Estado de Bem-Estar Social (Welfare State).  O 

Welfare State caracterizou-se, assim, como o padrão de financiamento público da 

economia capitalista, através da estrutura de uma esfera pública. 

 O Estado de Bem-Estar Social embora também se configurasse num 

Estado Classista, porém, deixou de representar de forma exclusiva os interesses 

burgueses e, consequentemente, sofreu algumas transformações à medida que 

permitiu a publicização estatal e reconheceu a luta de classes (a formação de 

classes distintas) e a constituição de sujeitos coletivos no seu interior. 

 Entretanto, a partir dos anos 1960 esse modelo de acumulação 

capitalista passou a entrar em crise. Alguns opositores a esse modelo chegaram 

apontar que o fator central na crise do Estado de Bem-Estar estava na 

impossibilidade de compatibilizar capitalismo e eqüidade, acumulação e direitos 

sociais básicos à maioria da população. 

 Porém, a intenção da existência de um Estado de Bem-Estar no Brasil 

não deu nos moldes do Welfare State clássico, mas numa adaptação que 

consideramos como grosseira, pois nunca tivemos uma democracia de fato, 

talvez só de direito. Configurou-se no país mais uma forma de programa de 

proteção social “enviesado”. 

 Diante dos problemas enfrentados pelo Welfare State as políticas 

sociais neoliberais ganharam fôlego, concomitante ao avanço do processo de 

reestruturação e flexibilização produtiva e do movimento tecnológico. 

 Todavia, para aprofundarmos o debate acerca das questões das 

reformas de Estado é importante, também, nos reportarmos a uma breve 

compreensão acerca dos processos de governabilidade e ingovernabilidade 

presentes nos paises capitalistas. Em busca do entendimento acerca dos 

significados de ambos os termos: governabilidade e ingovernabilidade nos 

apropriamos dos conceitos apresentados por Samuel Huntington 4. 

                                                 
4 Recomendamos para uma análise mais detalhada, ver a obra de Diniz, Eli & Azevedo, Sérgio 
(Orgs.). Governabilidade, Democracia e Reforma do Estado: Os Desafios da Construção de 
Uma Nova Ordem no Brasil dos anos 90. DF: 1997. Em seu artigo, os autores se baseiam nos 
estudos realizados por HUNTINGTON, Samuel P. (1968). Political Order In Chaging Societies. 
New Haven e Londress, Yale University Press. HUNTINGTON, Samuel P. (1975). “The United 
States”, em M. Crozier, S.P. Huntington e J. Watanuki. The Crisis of Democracy, Report on The 
Governability of Democracies to The Thilatral Commission. Nova Iorque, New York University 
Press.  
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 O autor define governabilidade como sendo o “equilíbrio entre as 

demandas sobre o governo e sua capacidade de administrá-la e atendê-las”. O 

contrário, ou seja, “o desequilíbrio causado pelo excesso de demandas em 

relação à capacidade de atenção do governo”, é entendido como 

ingovernabilidade. Mais precisamente, ingovernabilidade exprime a falta de 

competência do país para lidar com seus problemas, onde os nossos líderes e 

instituições estariam aquém das nossas necessidades. (HUNTINGTON, apud 

Diniz, 1997: p. 25). 

  

 Huntington (apud Diniz, 1997) ainda sinaliza dois dos grandes fatores 

que contribuem para o processo de ingovernabilidade, ao tomar como base a 

realidade norte-americana. São eles: 

 

• A ausência de condições propícias para a viabilidade do modelo Welfare 

State implantado pela Social Democracia européia nos anos setenta; 

 

• A instauração dos direitos democráticos face à democracia: possibilitando 

a extensão de direitos e o alargamento da participação dos indivíduos. Isto 

tem resultado no crescimento de demandas e, em contrapartida, na erosão 

do governo. Huntington ressalta que para evitar tais situações, faz-se 

necessário conter as demandas (controlar quantidade de acordo com a 

capacidade) e reforçar a autoridade estatal. 

 

 No ponto de vista de Rosavalon (1984: p.14), a instauração do 

movimento democrático – parecia contribuir negativamente para “a extensão do 

Estado ou o peso das despesas sociais. E, consequentemente, tenderia a colocar 

em perigo a própria existência do sistema de proteção social”. 

 

 Agora se tomarmos como parâmetro o Brasil, verificamos que ao longo 

dessas últimas décadas, o país enfrentou uma série de fatores que o remeteu 

para a necessidade de um ajuste estrutural do aparelho estatal.  

 



 47

 Dentre esses principais fatores, são elencados: o desequilíbrio fiscal, a 

desordem das contas públicas, a instabilidade monetária gerando a inflação, a 

miséria, a violência, a corrupção – fatores que ganharam maior visibilidade com o 

desenvolvimento dos anos setenta – e, somados à alta taxa de alienação eleitoral 

nas eleições através da instauração da democracia no país. 

 

 Em face de todos esses aspectos e ainda sob a lógica explicativa de 

Huntington, concluimos que os fatores mais centrais que acentuaram a crise de 

governabilidade no Brasil nesses últimos tempos até a reforma foram: a explosão 

de demandas de serviços em conseqüência da própria repressão durante os 20 

anos de regime autoritário; as expectativas da população e a radicalização das 

diversas posições pelo aumento da competição política. 

 

 Já DINIZ (1997: p. 31) ao avaliar a noção de governabilidade, destaca 

outros dois aspectos presentes na realidade brasileira: 

• Dificuldade do exercício da autoridade estatal: o Estado não tem 

capacidade de fazer valer suas decisões. Passa pela afirmação de que 

o governo não tem meios necessários para executar suas políticas e, 

sobretudo, falta-lhe autoridade para obter aquiescência às suas 

determinações; 

• Afirmação equivocada de paralisia decisória. Ao contrário, podemos 

perceber uma concentração elevada de processos decisórios nas mãos 

de Executivo. 

  

 Sem dúvida, esses dois fatores permanecem na realidade política 

brasileira; embora o último seja predominante. Basta lembramos que após a 

promulgação da Constituição Brasileira em 05/10/88, foi incorporada na Nova 

República uma tendência ao governo para criação de medidas provisórias (MPs). 

 

 Também, era notória uma certa fragilidade no perfil político do governo 

brasileiro diante das reformas estruturais no sentido de controle sobre o excesso 

de demandas que fugiam aos padrões internacionais para se tornar um Estado 

eficiente.  
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 A concepção de Estado eficiente dos anos noventa ultrapassava os 

limites do padrão de Estado populista dos anos de 1950 e 1970. Nos anos 1990, 

já para o Estado ser considerado eficiente, deveria apresentar racionalidade e 

inflexibilidade sobre a questão dos recursos públicos. 

 Nesse período, as propostas neoliberais indicaram para o Brasil a 

formação de um Estado Mínimo com relação à diminuição do seu papel 

interventivo no campo político e social e a restrição da sua participação na 

regulação do mercado. Na verdade se contrapõe firmemente ao Estado 

intervencionista e de bem-estar.  

 Quanto às políticas sociais no contexto neoliberal de Estado não há 

nenhuma contemplação dos princípios de universalidade, eqüidade, igualdade e 

gratuidade dos seus serviços. 

 No que diz respeito ao bem-estar dos indivíduos, este deve ser 

alcançado através do mercado (via serviços “pagos”) ou oferecido no próprio 

âmbito da família e da comunidade (via filantropia e solidariedade). 

 O pensamento neoliberal enfatiza algumas críticas sobre as políticas de 

Welfare State. Uma delas se refere ao número elevado de demandas sociais que 

essas políticas geram para o sistema político, no sentido do Estado ultrapassar o 

limite da suas capacidade de atendê-las, o que geraria o processo de 

ingovernabilidade.  

 Na impossibilidade do Estado não seguir suas próprias restrições com 

relação à disposição do orçamento financeiro, corre-se o risco dele passar a 

gastar mais do que recebe em comparação à sua capacidade de arrecadação. 

 Entretanto, no caso específico do Brasil, ao longo desses anos, as 

demandas sociais – apesar de excedentes – “não devem ser consideradas as 

principais responsáveis pelo déficit público conforme tanto defendeu FHC durante 

o seu governo”. (FANK: 2000). Porque, na prática, o Estado brasileiro, em toda a 

sua história, jamais proporcionou um número elevado de políticas de bem-estar 

social capaz de extrapolar o orçamento da União com relação à criação e a oferta 

de serviços sociais públicos. 

 A ofensiva dos defensores neoliberais sobre o Estado de bem - estar se 

deu pela participação direta do Estado brasileiro no setor produtivo/ econômico e 

pela sua tentativa de avanço nessa área e restrição de gastos sociais. Pois, 
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dadas as nossas experiências brasileiras no tocante ao Estado buscar o controle 

e intervir diretamente no setor econômico, a visibilidade de certa desestruturação 

e desestabilização deste setor associa-se ao próprio aumento do endividamento 

interno e externo do país e aos períodos de crise financeira que levam ao 

aumento da inflação. 

 Assim, com a retirada do Estado, os neoliberais partiam da premissa de 

que o retorno de capital face aos investimentos e incentivos às produções as 

tornariam bem mais rentáveis e possibilitaria ao Estado uma atuação na esfera 

social de forma bastante residual. 

 O discurso neoliberal se expandiu e seguiu na defesa de que o 

mercado é o único meio para a obtenção da liberdade e fundamental para o 

processo de produção e reprodução da vida social. 

 

 
1.1 - A Reforma do Estado Brasileiro: o projeto neoliberal e a emersão de um 
Estado mínimo 

 
 
 Vivemos atrelados a todo um cenário internacional configurado pela 

ordem mundial que prioriza a ordem do mercado e cada vez mais os interesses 

do capital. 

 Em nível mundial, Alves (1998) assinala que “a crise do socialismo de 

Estado e a implosão da URSS (e do Leste europeu), nos primórdios de noventa, 

foram eventos políticos decisivos para a formação desse novo bloco histórico”, e 

que possibilitaram o reforço das recentes ofensivas da ordem capitalista, já 

sinalizado desde a crise do capital em 1973.  

 A integração dos países periféricos à nova ordem ocorreu numa 

condição subordinada e secundária, visto que os países latino-americanos não 

dispuseram de condições objetivas favoráveis para uma competição de forma 

igualitária com o novo padrão fundado na ciência, na tecnologia e nos altos 

investimentos. Já que os programas de ajustes neoliberais privilegiam, 

especificamente, o mercado para o capital estrangeiro. 



 50

 Nessa direção de reordenamento do mercado em vistas atender aos 

interesses do capital estrangeiro que a agenda política brasileira vem impondo – 

desde os anos 1990, a retirada do Estado no trato das prioridades das questões 

sociais e da própria regulação do mercado de trabalho. E, conta com o apoio 

seguro de uma parte dominante da população brasileira (grandes empresários, 

banqueiros, políticos, entre outros). 

 Entretanto, a adoção de políticas neoliberais no Brasil foi considerada 

tardia, se comparada com outros países da própria América Latina (como Chile, 

Bolívia, México e Argentina) iniciada na década de 1980. Mas, já no Brasil, a 

década de 1980 – embora considerado como sendo a “década perdida”5, 

representava – paralelamente – uma década também de resistências às 

propostas neoliberais já que vivenciávamos a abertura e consolidação de “novos” 

direitos constitucionais. 

 Naquele momento, o fantasma neoliberal já fazia parte dos principais 

debates político-ideológicos e a resistência ao projeto neoliberal burguês era 

representada pelos principais segmentos da esquerda brasileira com o apoio dos 

movimentos sociais emergentes naquela época. 

 As teses neoliberais avançaram no país a partir do governo Collor, 

tiveram continuidade durante todo o governo Itamar Franco e FHC, e se 

estenderam ao atual governo Lula. O neoliberalismo se instalou no Brasil em 

1994. Já que Collor nem teve tempo para colocar em plena evidência o projeto 

neoliberal. 

 Foi o governo de Itamar que remeteu ao prosseguimento de toda uma 

política recessiva e ofensiva do capital, caracterizada por raras tentativas de 

superação da crise econômica, política e social instaurada no país perante o 

desenvolvimento do Plano Real. 

 Na verdade, o governo de Itamar Franco – apesar de ter dado lugar ao 

processo de preparação do país para a sua inserção no circuito internacional foi - 

conforme afirmação de Paula (2005), conduzido por um certo vazio político posto 

                                                 
5 Compreendemos que para o Governo brasileiro e para capital, a década de 80 foi considerada 
uma “década perdida” porque implicou num dos períodos de menor crescimento econômico-
industrial pelo qual o Brasil passou pós década de 50, quando tivemos maior entrada de produtos 
importados. Porém, para os movimentos sociais foi uma década de fortalecimento da luta dos 
trabalhadores pelo fim da ditadura e pela consolidação de direitos, através das pressões sociais 
em torno da aprovação da Constituição Brasileira de 1988. 
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que a sua condução à presidência ocorreu apenas devido ao Impeachment do 

presidente Collor (do PRN - Partido da Renovação Nacional). Contou – 

inicialmente - com apoio político do PSDB (Partido Social Democrático Brasileiro) 

e, mais tarde, estabeleceu novas alianças políticas com outros partidos, como foi 

o caso do PFL (Partido da Frente Liberal). 

 Ao assumir o governo, Itamar também se deparou com a área social 

fortemente desarticulada. E, a prioridade da sua governabilidade se dirigiu ao 

combate à fome, concentrada nas ações assistenciais e de solidariedade. Como 

exemplos: a ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, em 

parceira com a “Campanha Contra a Fome” liderada pelo sociólogo Betinho. 

Ainda no governo Itamar surgiu o plano Real (já proposto pelo então ministro da 

fazenda, naquela época, Fernando Henrique Cardoso). 

  Após o governo Itamar, Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi 

conduzido à presidência e assumiu enquanto sendo uma das suas prioridades de 

governo a continuidade de forma mais ofensiva do Plano Real para alcançar a 

estabilização da moeda e gerar o crescimento econômico. 

 O fato de o Plano Real ter sido mantido a todo custo e gerado a 

sobravalorização da moeda em relação ao dólar, contribuiu – naquela época – 

para o aumento das importações. Por outro lado, gerou graves conseqüências 

para a população brasileira com relação ao crescimento do desemprego e das 

disparidades sociais. 

 O governo FHC também apoiou os projetos de privatizações, como foi o 

caso das privatizações de relevantes empresas estatais, a exemplo da Vale do 

Rio Doce, a Telebrás e diversas companhias de energias, etc. 

 Com a privatização de algumas empresas estatais e o incentivo ao 

processo de modernização produtiva, a palavra de ordem do empresariado 

brasileiro centrou-se na incorporação dos programas de Controle de Qualidade 

Total (CQT) através da chamada Revolução Tecnológica, cuja implantação já 

havia sido ensaiada a partir do governo Collor. 

 Essa nova ordem produtiva contribuiu para promover a desarticulação 

da coletividade do trabalho mediante a precarização de emprego e salário, o 

maior controle da força de trabalho e a ampliação do processo de terceirização. 
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 Em linhas gerais, o Movimento de Terceirização no Brasil buscava uma 

das suas metas, que era livrar-se de problemas estruturais, principalmente, 

aqueles relacionados aos problemas de mão-de-obra. Compreendia três (03) 

elementos básicos: a qualidade, a competitividade e a produtividade. Além de 

visar a redução de despesas com encargos sociais; o recurso ao uso de mão – de 

– obra temporária, rompendo o vínculo empregatício e diminuir os direitos 

trabalhistas; uma espécie de especialização flexível entre a relação fornecedor/ 

produtor e mercado; a fragilização do Movimento Sindical brasileiro, enfim, (re) 

alimentando a idéia da flexibilização do trabalho. 

 Decidido a dar prosseguimento à Reforma de Estado, o governo FHC 

implantou no país a Reforma Fiscal (ao editar em maio de 2000, a Lei 

Complementar N. ° 101 a Lei da Responsabilidade Fiscal – LRF) 6 para propor 

cortes nos serviços sociais em vistas ao “enxugamento” dos gastos sociais. 

Também impôs ao Congresso brasileiro o debate em torno da Reforma da 

Previdência Social.  

 O desmonte sobre a estrutura da assistência social brasileira também 

foi conduzido através de uma proposta de parceria no sentido da transferência 

das suas responsabilidades sociais para organismos privados e a cargo da 

sociedade civil. 

 A população brasileira presenciou com grande insatisfação a todo um 

desmonte estatal no que se referia às mudanças geradas na estrutura, gestão e 

administração dos setores públicos e serviços sociais públicos.  

 O chamado Terceiro Setor ganhou novos espaços de atuação no 

âmbito da prestação de serviços – através do crescimento da atuação das 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) no plano das iniciativas civis que a 

partir dos anos noventa passaram a contemplar ações públicas e privadas. 

Inclusive, no campo das políticas de atenção às mulheres. 

                                                 
6 O propósito da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) era estabelecer uma hierarquia nos gastos 
públicos que colocava em primeiríssimo lugar o credor financeiro, em detrimento da alocação de 
recursos com fins distributivos (políticas de renda e políticas públicas de modo geral) e da 
viabilização de investimentos públicos. (...) exigiu dos prefeitos e governadores uma redução 
impiedosas dos gastos na área social, mas ão impôs nenhum controle ou sanção aos 
responsáveis pela política de juros (PAULANO, Leda Mª & PATO, Christy Ganzert. Investimentos 
e Servidão Financeira: o Brasil do último quarto de século. Editora Autêntica: Belo Horizonte, 
2005). 
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 Criou-se, portanto, um impasse pelo fato de que essas ONGs ao 

mesmo tempo em que se apresentavam inquietas, no sentido de terem 

participado expressivamente na luta pelos direitos sociais, procuravam naquele 

momento minimizar possíveis conseqüências nocivas decorrentes do projeto 

neoliberal. Mas, por outro lado, acabaram fortalecendo o ideário de um Estado 

Mínimo ao tomarem para si responsabilidades sociais do Estado. 

 As Organizações Não–Governamentais (ONGs) são consideradas 

formas de organizações voluntárias e/ou sem fins lucrativos, ou seja, em tese não 

se utilizam dos recursos existentes em benefício próprio. 

 Historicamente, as ONGs despontaram no país em fins dos anos 

setenta e início dos anos oitenta, contrapondo-se às formas autoritárias do Estado 

e desenvolvendo ações pela construção dos direitos de cidadania, pela 

democracia e articulando projetos direcionados para os segmentos concebidos 

como “minorias sociais”, como foram os casos de projetos destinados às crianças 

e aos adolescentes, às mulheres, aos índios, aos agricultores, etc.  

 Já na década de 1990, articuladas a uma nova gama de instituições, as 

ONGs ganharam uma nova direção e conseguiram se firmar de forma mais 

evidente, ampliando os seus espaços de participação na sociedade. 

 Configuram – hoje – o chamado Terceiro Setor (essa expressão surgiu, 

na verdade, nos Estados Unidos, o “Third Sector”). Alguns dos principais aspectos 

que traduzem esse setor segundo Fank (2000): 

• A transferência das responsabilidades de oferta dos bens e serviços 

públicos e sociais para ONGs; 

• A obtenção da legitimidade por parte do Estado, anunciando uma 

parceira através dos serviços sociais prestados às comunidades; 

• A relação com as ações do mercado com o objetivo de favorecer 

mecanismos de acesso da população mais carente ao consumo à medida que as 

ONGS conseguem catalisar recursos e/ou contribuem para a geração de renda e 

novos empregos; 

• A participação mais direta da sociedade civil, através do voluntariado 

que se confunde à concepção de cidadania (uma participação voluntária que tem 

como base a benemerência e que ocupa, em grande parte, o espaço da 

participação política). 
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 Entretanto, diante da ampliação do Terceiro Setor, concordamos com 

Montaño quando ele afirma que rebatimentos negativos podem ser registrados 

especialmente no que se refere à questão da assistência social.  

 Segundo Montaño (1999) com o fortalecimento deste terceiro setor, 

passamos a enfrentar o que o autor considera “re-filantropização” da assistência, 

transfere-se à órbita da sociedade civil a iniciativa de assisti-la mediante práticas 

filantrópicas e caritativas. 

 Na verdade, nesse tipo de parceria a atenção aos problemas sociais 

tende a ficar mais a critério da solidariedade da própria sociedade. 

 Nessa direção, ainda no caso brasileiro, umas das configurações mais 

notórias que refletiu essa tendência foi o Programa Comunidade Solidária criado 

no governo FHC e voltado, aprioristicamente, para o combate da fome e da 

miséria. 

 O governo de FHC criou esse programa ao mesmo tempo em que 

extinguiu importantes órgãos governamentais de assistência social, como a LBA 

(Fundação Legião Brasileira de Assistência), o CBIA (Centro Brasileiro para a 

Infância e a Adolescência), o CONSEA (Conselho de Segurança Alimentar) e o 

MBES (Ministério de Bem - Estar Social). 

 Já o Programa Comunidade Solidária representou um retrocesso 

significativo aos avanços contidos na Carta Constitucional e na LOAS (Lei 

Orgânica da Assistência Social) – cuja promulgação se dera já de uma forma 

tardia, no ano de 1993, ainda no governo de Itamar Franco. 

 Mediante as configurações apresentadas sobre o Programa 

Comunidade Solidária e de acordo com os ditames neoliberais, o resgate da 

assistência no governo FHC retomou antigas tradições nas questões 

emergenciais, como: calamidades, campanhas contra a fome, etc. 

 Dentro desse novo contexto “pós-moderno”, no decorrer de toda a 

gestão do governo de FHC, a questão social ora passou a ser enfrentada 

mediante ações voluntárias e de solidariedade através da articulação entre os 

próprios indivíduos e/ou de alguns setores organizados da sociedade, a exemplo 

das ONGs; ora a ser enfrentada por grupos privados da sociedade civil que, 

apoiaram programas sociais no sentido de obterem, através do incentivo fiscal a 

redução da própria dívida fiscal (por exemplo, a redução do imposto de renda). 
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 Pois, historicamente, para os segmentos burgueses dominantes na 

sociedade brasileira, a pobreza deve ser tratada de forma residual. Portanto, eles 

não defendem a universalização dos direitos sociais, visto que conseguem 

alcançar através do mercado, a satisfação de suas necessidades básicas de 

saúde, educação, habitação, lazer, previdência, etc., através do pagamento de 

serviços (ou seja, a compra de serviços) mediante os planos ou seguros privados 

de atendimento. 

 Consequentemente houve uma redução da concepção de direitos, que 

passou a ser substituída pela noção ampla de consumo. Os indivíduos deixaram 

de ser assumidos como cidadãos para serem reconhecidos apenas como 

consumidores, embora, dentro dos diferentes níveis de classes, a grande maioria 

permanece como sendo um consumidor marginalizado que conta com o acesso 

restrito ao mercado e que se distancia dos ditos privilegiados.  

 Porém, apesar de ter tentado, FHC não conseguiu implementar todas 

as mudanças e propostas pensadas para a reforma previdenciária e a reforma 

ficou limitada aos trabalhadores da iniciativa privada. 

 No Brasil, um dos principais efeitos dessa lógica neoliberal foi de 

acordo com as análises de Almeida (1997), “o surgimento da casta de pessoas 

“inempregáveis”, que, no neologismo sociológico de FHC tornaram-se: pessoas 

dispensáveis no processo produtivo (...) trabalhadores que foram engolidos pelo 

desenvolvimento tecnológico e não têm mais lugar natural na economia”. 

 João Antonio de Paula (2005) ao analisar o governo de FHC, 

acrescenta que nos oito anos de FHC, a economia brasileira teve um crescimento 

insatisfatório, acompanhado do aumento do desemprego e da diminuição da 

massa salarial, “(...) os salários reais caíram, a dívida interna atingiu níveis 

inéditos (56% do PIB), agravou-se a crise social, aumentou a precarização das 

relações de trabalho, pioraram as condições de vida da população e manteve-se 

a permanência da concentração de renda e da riqueza”. 

 Por fim, a adoção desse discurso da Reforma do Estado que 

subentendeu a aceitação do “novo paradigma de Estado”, denominado Estado 

Pós-Moderno, apresentado como processo inerente desse fenômeno globalizante 

e foi incorporado pelo governo Lula em seu primeiro mandato. 
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 Ampliaram-se as demandas sociais e o ajuste neoliberal avançou. A 

inquietação e a expectativa da população brasileira se debruçavam sobre as 

“novas” possíveis formas ou estratégias de ação que esperávamos que fossem 

adotadas pelo governo com relação ao campo das políticas públicas, das relações 

produtivas, entre outros aspectos.  

 Assim, em 2003, no primeiro mandato do governo Lula (cuja eleição 

refletia uma renovação das esperanças da população, pois elegíamos um 

representante da classe trabalhadora e com um histórico de participação ativa nas 

lutas sociais), acreditava-se numa radical mudança de forças políticas contrárias 

ao neoliberalismo. 

  

 Mas, o governo Lula manteve, 
 

 
(...) as políticas neoliberais na estratégica área macroeconomia. 
E, no lugar de programa das reformas democráticas e populares 
e no lugar da valorização do trabalho, da ampliação dos direitos 
sociais, trabalhistas e previdenciários, Lula convocou as políticas 
assistencialistas, compensatórias, a desconstituição dos direitos 
dos trabalhadores, como já se viu no caso da Reforma da 
Previdência. (PAULA: 2005, 34) 
 

 

 O governo Lula iniciou-se a partir dessa chamada “herança maldita” de 

FHC. Seu projeto político que – durante as eleições – se apresentava dentro de 

uma ótica transformadora, se firmou enquanto um projeto de conciliação de 

classes, um projeto burguês. 

 Assim, o governo Lula vem conseguindo encaminhar as reformas de 

fato – ou as “contra – reformas” neoliberais não concluídas no mandato de FHC. 

Consolidou a reforma da Previdência (retirando direitos trabalhistas), a Lei de 

Falências (que limita o acesso dos trabalhadores aos recursos da massa falida), o 

projeto de parcerias Público-Privadas e vem seguindo com o projeto de “reforma 

universitária”. 

 Já sua relação com os setores representativos das classes 

trabalhadores não são consideradas as mais harmoniosas, a exemplo do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Sem - Terra), as pastorais sociais da Igreja 
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Católica e até os setores mais à esquerda como os sindicatos cuja direção se 

opõem à da CUT têm realizado diversas manifestações de oposição a esse 

governo.  

 Inclusive, alguns desses setores importantes da esquerda que deixaram 

o partido do PT vêm construindo e fortalecendo um outro partido que se coloca 

abertamente como oposição ao governo Lula pela esquerda – o chamado PSOL 

(Partido Socialismo e Liberdade). 

 Portanto, os vínculos do governo com os setores populares e os 

movimentos sociais têm “caráter mais instrumental e funcionam, sobretudo, para 

desmobilizá-los”. (Ib, 75).  

 Durante o seu primeiro mandato, os conflitos sociais foram de certo 

modo sufocados mediante estratégias de desmobilização adotadas pelo governo 

Lula, que, inclusive, frente aos conflitos mais acirrados também se utilizou dos 

aparelhos repressivos e coercitivos do Estado. 

 No campo da política social, tivemos ainda no primeiro mandato, três 

momentos que se destacaram na gestão de Lula: o primeiro que antecedeu a sua 

própria posse – que foi o Programa Fome Zero; o segundo que foi a aprovação da 

reforma da Previdência Social do setor público; e o terceiro referente aos recursos 

destinados à Seguridade Social – que veio culminar no programa intitulado de 

“Bolsa – Família”. 

 O Programa Fome Zero considerado um programa emergencial, 

centrou-se na proposta de “segurança alimentar”, retomou medidas tradicionais 

de combate à miséria e a fome, recorreu à prática da solidariedade, mobilizando a 

sociedade de modo gera e incentivou a filantropia empresarial. 

 Com relação à Reforma da Previdência, Marques (2005: p. 150) 

extraindo o discurso de Francisco de Oliveira (num debate acadêmico realizado 

em São Paulo em agosto de 2003), assinala que a reforma previdenciária 

promovida pelo governo Lula caracterizou-se como sendo uma reforma 

“antidemocrática, anti-republicana e ainda por ter promovido uma redistribuição de 

renda às avessas, entre os servidores e o capital financeiro”.   

 O autor ainda destaca que “são poucos aqueles trabalhadores que 

conseguirão cumprir todas as condições (idade, tempo de contribuição, tempo de 

exercício no cargo) para ter direito à aposentadoria integral”. (Ib, 151). 
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 O Programa Bolsa - Família é um programa de renda mínima, e de 

acordo com o discurso oficial foi criado como estratégia para o enfrentamento da 

miséria e para o combate à exclusão social no país, além de apresentar-se como 

um dos principais mecanismos utilizados para promover a emancipação das 

famílias pobres.  

 Antes do Bolsa-Família havia outros programas como: o bolsa-escola, 

bolsa-alimentação, cartão – alimentação e o auxílio – gás, tais programas foram 

condensados e, atualmente, estão presentes em um só que é o Programa  Bolsa 

– Família (PBF). 

 Entretanto, é importante lembrar que o Bolsa-Família não constitui um 

direito, como é o caso do piso previdenciário e do BPC e, também, ressaltar que - 

no caso específico desses últimos – tomam como referencial a idéia de trabalho  

e adotam como piso legal o salário mínimo.  

 Concordamos com alguns críticos ao Governo Lula quando alegam que 

o Bolsa - Família também consiste em formas de medidas compensatórias que 

traduz em um “novo populismo”. Como exemplo, Marques (2005) destaca que 

esse “novo populismo” não tem similitudes com o populismo de Vargas.  

 

 
(...) Na época de Getúlio, o populismo se fundava nas massas 
organizadas e contra suas direções tradicionais, fazendo os 
sindicatos agentes de sustentação de seu projeto nacional. Já o 
“novo populismo” de Lula não só pode se apoiar no movimento 
organizado, como está a serviço dos interesses do capital 
internacional, em especial do financeiro. (...) não inclui nenhuma 
proposição no campo econômico diversa daquela defendida pelo 
FMI e pelo Banco Mundial, como se objetivo da nação se 
confundisse com os desses organismos e com os daqueles que 
eles representam. (Ib, 166) 

 
 
 
 

 Outro aspecto também ressaltado pelo referido autor é com relação às 

alianças com as massas, ao afirmar que o Governo Lula se utiliza da estrutura 

sindical e suas diferenciações como forma de impedir que movimentos 

reivindicatórios paralisem ou impeçam seus projetos de contra – reforma.  
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 Desse modo, Marques (Ib.) também afirma que o governo Lula 

consegue manter sua popularidade justamente através dos programas 

compensatórios incentivados e mantidos no decorrer do seu governo. Portanto, 

enquanto tais políticas forem asseguradas (mesmo mediante críticas mais 

severas), a população de baixa renda permanecerá assegurando a popularidade 

do presidente Lula. 

 

 

1.2 - A Agenda dos Mínimos Sociais no Cenário Brasileiro 
 

 

 A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 assistimos a 

um avanço no campo das políticas sociais ao assegurar-se na Carta Magna a 

promoção da Política de Seguridade Social como sendo um dever do Estado. 

 Essa vitória democrática foi abalada nos anos 90 quando o Estado 

brasileiro, a partir da incorporação do projeto neoliberal, adotou a proposta de 

reduzir suas responsabilidades sociais, a partir do ideário da formação de um 

Estado Mínimo. 

Os anos noventa surgiram dando início a um novo período de 

contradições no campo do bem-estar social. Ou seja, um descompasso de 

ganhos e perdas – visto que embora tardiamente - o chamado projeto neoliberal 

se fortalecia e se consolidava no Brasil numa tentativa de incorporar o país à 

agenda competitiva da economia globalizada. 

A lógica neoliberal apoiada pela ideologia da pós - modernidade passou 

a exigir do Estado brasileiro a sua retirada no campo das responsabilidades 

sociais. Consequentemente, o debate da universalização enfraqueceu-se dando 

lugar ao movimento de focalização das políticas sociais.  

Tal movimento provocou uma restrição das ações públicas que passou 

a focalizar-se apenas nas situações de extrema pobreza e buscou parcerias para 

implementar formas compensatórias de assistência através da iniciativa privada, 

da filantropia e da solidariedade. 

Se recuarmos na história, e nos apoiarmos nos argumentos de Silva 

(2004), verificaremos que o Sistema de Proteção Social brasileiro (em pleno 
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século XXI) segue nessa lógica de mínimos sociais, referendado por políticas 

residuais e desvinculado das políticas de desenvolvimento econômico.  

Ou seja, a imposição desse caráter da minimização no campo das 

políticas sociais não seria nenhuma novidade para o país. Já que a própria 

historiografia brasileira nos revela a existência de alguns exemplos de mínimos 

sociais, entre eles: a instituição do salário mínimo (em 1934) e a sua implantação 

(em 1940); o seguro-desemprego (em 1986), o abono salarial, etc.  

Com a Constituição Brasileira de 1988 foram instituídos três benefícios 

que incorporaram essa lógica dos mínimos. O primeiro – referendado a partir da 

elevação dos benefícios mínimos da previdência social – que foram equiparados 

ao salário mínimo. Um outro foi a garantia da proteção especial para economia 

familiar rural, ou seja, a inserção de direitos previdenciários para o trabalhador 

rural. Por último, a instituição da Renda Mensal Vitalícia – mais tarde 

regulamentada através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº. 

8.742, de 07 de dezembro de 1993) que regulamentou o chamado Benefício de 

Prestação Continuada (BPC).  

O BPC é destinado aos idosos, inicialmente incorporava àqueles com 

mais de 70 anos, porém, com a sanção do Estatuto Nacional do Idoso, a idade foi 

reduzida para 65 anos. O valor atual do benefício corresponde ao valor de um 

salário mínimo, é também atribuído a pessoas portadoras de deficiência. Em 

ambos os casos, pessoas que vivam em famílias cuja renda per capita seja 

inferior a um quarto do salário mínimo. 

Na própria LOAS também há a concepção de mínimos sociais, ao 

definir, no seu artigo 1º, a Assistência Social como uma “política de Seguridade 

Social não contributiva, definindo mínimos sociais como parâmetro para essa 

política”. (SILVA: 2004).  

Potyara Pereira (2000) sinaliza o debate sobre os mínimos sociais 

através da categoria das necessidades humanas. Pois, para essa autora, mínimo 

e básico são conceitos distintos.  
Para a autora (ib.), o conceito de mínimo indica pouco/ ínfimo; implica 

corte/ supressão. E, o básico significa fundamental/ primordial; traduz, portanto, 

investimentos, garantias e satisfação. 
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Nessa direção, Potyara afirma a necessidade de se rever na LOAS o 

significado de mínimos de modo que haja a preocupação de garantir a satisfação 

das necessidades humanas básicas.  

Para tanto, é imprescindível incorporar provisões e necessidades com 

conceitos correlatos, ou seja, assumir a compreensão de básicos, ao invés de 

mínimos. 

Pois, os mínimos sociais assumem caráter focalista, não integrado. 

Estabelece pré-condições, implica em retrocesso e corte. A autora defende que é 

importante garantir a perspectiva de projeção, garantia e ampliação. 

Avançando sobre esse debate, Potyara Pereira (2000) sob a 

perspectiva das necessidades humanas, assinala que os programas sociais (as 

medidas sociais) quando analisados na correlação político-social e político-

econômica podem estabelecer 02 tipos de encadeamentos: para frente e para 

trás. 

Os programas sociais diante ao encadeamento para frente, possibilitam 

a criação de condições alargadas de satisfação de necessidades. Quando um 

critério de seletividade não obriga a/o beneficiária/o (usuária/o) abdicar de um 

outro benefício. Consiste na possibilidade de ampliação através do acúmulo e da 

perspectiva de garantia da satisfação das necessidades básicas. 

Quando firmados numa forma de encadeamento para trás, implica que 

o acesso à demanda (a oferta de programa) estabelece pré-condições 

econômicas. Isto é, para oferecer um determinado programa social, a criação de 

um programa específico exige-se a extinção de outro preexistente (como por 

exemplo, os programas de renda mínima, que hoje atuam nessa direção de corte/ 

mínimos). 

Porém, no campo das políticas sociais é importante pensarmos 

programas através de encadeamentos positivos: buscar metas de eqüidade, invés 

de seletividade. 

Há também uma disparidade entre a dimensão (da provisão) dos 

benefícios que geralmente apresenta grau superior quando comparada às 

exigências pactuadas acerca das obrigações e compromissos sociais que os 

trabalhadores devem ao Estado e ao mercado, mediante uma forma de 

contrapartida. 
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Exige-se do/a trabalhador/ra “beneficiado/a”, a sua prontidão, ou seja, o 

máximo de trabalho e da sua força de trabalho. Para Pereira (2000), implica numa 

forma de conduta exemplar que o/a trabalhador(ra) deve apresentar, além – é 

claro – da sua própria condição de pobreza.  

Os defensores da provisão mínima no Brasil defendem o acesso aos 

mínimos a partir do cumprimento de exigências máximas dos trabalhadores (ou 

seja, os deveres estão para além dos direitos). 

Atravessamos hoje o discurso da pós-modernidade que referenda a 

concepção de interesses particulares no que se refere ao atendimento das 

necessidades humanas. Prioriza uma direção onde a necessidade humana não 

assume caráter de coletividade (necessidades sociais coletivas), e nem de 

historicidade, mas passaram a ser consideradas individuais, subjetivas, 

preferenciais/ desejos – e, portanto, compete ao mercado satisfazê-las. 

Esse paradigma contribui para a valorização de cortes já que não se 

admite que existam necessidades comuns – e sim, necessidades individuais, que 

são diferentes de necessidades coletivas (comuns). 

Então, inexiste um parâmetro para a formulação e implementação de 

políticas públicas e há a defesa da retirada do Estado. Já que o mercado passa 

atuar como um mecanismo para satisfazer as necessidades particularizadas (ao 

se apoiar no individualismo possessivo). 

O debate pós-moderno em torno dos mínimos sociais se restringe em 

conceber necessidades sociais sob o paradigma da “privação” e/ou da preferência 

de um determinado serviço em detrimento a outro.  

Há, ainda, uma associação errônea entre necessidade e motivação e 

acerca das expectativas individuais de se alcançar algo na condição de tornar-se 

merecedor. Nessa ótica se estabelece uma equiparação entre necessidades e 

preferências subjetivas. 

Na perspectiva liberal e neoliberal (dos conservadores aos 

neoconservadores) há a defesa do predomínio do mercado na regulação das 

necessidades sociais, como sendo preferências individuais e, portanto, são 

transformadas em necessidades de consumo, sem a participação do Estado na 

gerência dessas necessidades sociais. 
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Então, ocorre a defesa da satisfação das necessidades particulares – ou 

seja, a defesa da soberania individual e não necessariamente universal. 

Na contemporaneidade, as necessidades particulares correspondem às 

minorias, isto é, mulheres, negros, homossexuais, crianças e adolescentes, etc. O 

que deu margem à aprovação de programas focalizados de políticas sociais na 

perspectiva de atendimento dos mínimos por segmentos.  

Ao avançar nesse debate, nos deparamos ainda com análises 

interpretativas em torno das formas de satisfação do bem-estar.  

Em Rosanvallon (In Potyara Pereira: 2000), a satisfação ao bem-estar 

se dá através de 03 condições: a redução da intervenção do Estado – onde tanto 

Estado, quanto mercado podem atender (em suas devidas proporções); a 

restauração da ajuda mútua enquanto uma função da sociedade – a sociedade 

assume papel central na provisão social; e, por último, a criação de maior 

visibilidade social – na parceria entre Estado, mercado e sociedade civil. 

Enfim, embora os discursos oficiais referendem um crescente 

desenvolvimento social e de incentivos nessa área no país, alguns críticos 

assinalam que a rede de serviços sociais elaborados no Governo Lula segue essa 

direção residual/ focalista e compensatória no sentido de amenizar as dificuldades 

de acesso das minorias sociais (mulheres, negros, crianças, idosos, etc.) às 

políticas sociais. 

A exemplo, Martins & Paiva (2003, apud SILVA, 2007: p. 37) sinalizam 

que os diversos “instrumentos compensatórios são implementados para amenizar 

os resultados da política econômica no social”, mas, vão operar sobre as 

conseqüências e não sobre as causas motivadoras da pobreza e exclusão. 

Em Janeiro de 2007, o Governo instituiu o Programa de Aceleração do 

Crescimento – o PAC. Embora o Governo também insista em demonstrar 

resultados positivos sobre o PAC ao afirmar que o crescimento econômico se 

acelerou com o anúncio do PAC, feito no início de 2007, e das 2.120 obras nele 

incluídas, empresários e analistas consideram que há ainda muita lentidão nas 

obras federais. E a geração de empregos tão esperada ainda não atingiu as 

expectativas da população. 

 Percebemos que o trato histórico dado pelos setores hegemônicos à  

“questão social” no Brasil ainda obedece à direção teórica da integração social. 
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As desigualdades sociais não são rebatidas de forma estrutural e acabam sendo 

naturalizadas, banalizadas e/ou inseridas na agenda dos mínimos sociais.  

 Queremos dizer que desde a consolidação de uma agenda neoliberal 

no cenário político, econômico e social brasileiro, e da incorporação das proposta 

de minimização do Estado, as politicas sociais brasileiras seguem uma tendência 

de despolitização e perderam o seu caráter de conquista. 

 De acordo com os argumentos de Pastorini (2007), deparamo-nos com 

uma lógica de se buscar ocultar o protagonismo das classes trabalhadores no 

cenário de lutas políticas, além de uma orientação burguesa para que a prestação 

de bens e serviços não seja definida como direito, e sim, como dádiva, favor. 

 Inclusive, esses traços estão presentes na defesa e repasse dos 

mínimos sociais, em que usuários, portadores de direitos, são reduzidos a 

“beneficiários, assistidos, requerentes etc., que receberão os serviços e 

benefícios sob a forma de politicas sociais e/ou programas compensatórios, 

paliativos e/ou auxílios temporários, emergenciais e focalizados”. (Ib., 93). 

  Desse modo, a autora enfatiza também que o atendimento às 

manifestações da “questão social” praticado na maior parte dos países 

latinoamericanos e, portanto, no Brasil, segue a sua história combinando medidas 

assistenciais e repressivas, fora dos limites da luta de classes e distanciando-se 

do princípio da universalidade. 

Na defesa do princípio da universalidade das políticas sociais 

(comumente compreendidas como políticas públicas), pela legitimação da 

participação da classe trabalhadora no debate acerca dos direitos, e para a 

criação de espaços de resistência ao poder dominante burguês e excludente – 

como é o caso dos conselhos, a sociedade civil exige do Estado brasileiro a 

construção de mecanismos de gestão com a inserção dos segmentos 

representativos da sociedade na formulação, gestão e avaliação das políticas 

públicas.  

Contraditoriamente, foi no contexto de avanço do projeto neoliberal, que 

essa prática de promoção da representatividade da vontade popular, tornou-se 

possível, mais claramente, isso se deu a partir dos anos noventa com a formação 
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dos Conselhos7 que passaram a ser concebidos como principais espaços 

legítimos da participação popular e constituíram Conselhos específicos, como por 

exemplo, os Conselhos Municipais de Direitos das Mulheres. 
O movimento dinâmico e político envolvendo a organização e a 

representação de interesses coletivos no cenário público brasileiro deu-se através 

da efetivação dos Conselhos, que passaram a representar no país espaços de 

confronto e negociação na luta pela garantia de direitos sociais. 

 Para contrapor-se à lógica de minimização dos programas de políticas 

sociais (e, de políticas públicas) e pela defesa e promoção dos direitos, compete 

aos Conselhos assegurarem, sobretudo, o processo de publicização8 das 

negociações e decisões estabelecidas entre a esfera estatal, privada e da 

sociedade civil, além de garantir as formas democráticas conquistadas no país. 

  

  Entendemos que 
 
 

A complexidade de uma política pública engloba um leque de 
interesses, além de concepções diferentes entre os organismos 
públicos, privados e da sociedade civil. E, atingir o nível de 
convergência satisfatório entre os interesses de todos esses 
segmentos não é tarefa fácil. (Arretche: 2001). 

 
 
 
 

  Destacamos, ainda, que no processo de implementação das políticas 

públicas, além da necessidade de superação da tendência à burocratização 

tradicionalmente presente principalmente no interior das instituições, deve ser 

exigida também uma cooperação dos três níveis de governos (federal, estadual e 

municipal), mesmo que posteriormente seja estabelecida uma descentralização 

das ações. 

                                                 
 
7 Os conselhos são espaços que estão sendo construídos pela ação coletiva de inúmeros sujeitos 
sociais, especialmente no âmbito dos municípios, que buscam a ampliação e o fortalecimento do 
poder local. Dessa forma, os conselhos representam uma conquista da sociedade civil 
(Degennszajh: 2000, p. 67). 
 
8 O conceito de publicização aqui adotado funda-se numa visão ampliada de democracia, tanto do 
Estado quanto da sociedade civil, e na implementação de novos mecanismos e formas de 
atuação, dentro e fora do Estado, que dinamizem a participação social para que ela seja cada vez 
mais representativa da sociedade, especialmente das classes dominadas. (Ib: 2000,63) 
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  No embate das correlações de forças e dos jogos de interesses, 

reconhecemos que também há regras necessárias para efetivar tal cooperação, 

uma vez que pertencemos a “um país federativo e multipartidário, como o Brasil, 

em que prefeito e governadores têm autonomia política e podem estar ligados a 

partidos políticos distintos”. (ARRETCHE: 2001, p. 48). 

  

 É por isso que,  
 
 

Políticas públicas compartilhadas por governos ligados a partidos 
que competem entre si tendem a produzir comportamento não – 
cooperativos, pois na base das relações de implementação 
haveria uma incongruência básica de objetivos, derivada da 
competição eleitoral. (Ib., p. 48) 

 

 

 

  Apesar de provocar algumas incertezas, esse é um dado presente na 

realidade brasileira que não pode ser visto como um “caso perdido”; um problema 

irremediável, mesmo nas situações onde imperam os entraves gerados pelos 

desacordos políticos.  

  Nesses casos, entram em cena também os incentivos para adesão à 

política e aos programas sociais. Os níveis de adesão dos agentes participativos 

no processo de implementação de uma política pública dependem da proximidade 

entre as intenções do formulador e do desenho dos programas (isto é, dos seus 

objetivos e metas). Bem como, dos possíveis incentivos governamentais e do 

compromisso entre os provedores e os beneficiários. Além de seguir uma 

legislação geral e basear-se em regulamentações específicas.  

 Em linhas gerais, a implementação de políticas públicas supõe (pelo 

menos) dois tipos de agentes, 
 
 

(...) agentes encarregados da formulação dos termos de 
operação de um programa – os quais têm autoridade para 
definir os objetivos e o desenho de um programa, – e agentes 
encarregados de executá-los, traduzindo suas concepções em 
medidas concretas de intervenção. Na prática, são estes 
últimos que fazem a política. (ARRETCHE, 2001: 53-54). 
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 A defesa da universalidade do acesso às políticas públicas, ao invés da 

minimização, se reafirma como sendo uma das formas mais democrática de 

embate e negociação entre o Estado e a sociedade pela sua dimensão em 

garantir a igualdade de direitos, uma vez que respeita e incorpora uma totalidade 

de opiniões, valores, culturas, demandas e, pressões sociais legítimas. Para 

melhor aprofundar esse debate sobre a relação do Estado com a oferta de 

políticas publicas, discorreremos no item a seguir uma análise sobre o sistema de 

proteção social brasileiro. 

 

 
1.3 – A “Questão Social” e o Sistema de Proteção Social Brasileiro: as atuais 
respostas do Estado brasileiro  

 
 
 Nesse capitulo debateremos sobre a questão social e sua relação com 

a política social no Brasil. 

De acordo com o pensamento de Pastorini apropriar-se da categoria 

“questão social” requer pensá-la “à luz das transformações políticas, econômicas 

e sociais que vêm ocorrendo nos últimos trinta anos nas sociedades capitalistas 

no seu estágio monopolista”. (2007: p. 11). 

Por sua vez, esse movimento de apreensão da “questão social” exige 

também a incorporação da categoria de totalidade e de uma relação dialética que 

compreende as suas diversas manifestações no real. 

É possível encontrarmos na literatura existente sobre o estudo da 

“questão social” percursos paradigmáticos que apontam para uma suposta “nova” 

questão social, contrapondo-se a uma “antiga”. Ou ainda, a defesa de uma versão 

contemporânea da “questão social” (conforme apresentada por Pastorini: 2007). 
 
 

Essa discussão sobre a “questão social” e as mudanças nas 
suas expressões é importante para entender o real significado e 
intencionalidade das principais respostas dadas às 
manifestações da “questão social” na contemporaneidade. (Ib.: 
13). 
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Seguindo as análises da autora, ela destaca que o surgimento desse 

debate em torno de uma “nova questão social” se deu na Europa e nos Estados 

Unidos no final da década de 1970 e início dos anos 1980 em decorrência do 

agravo da crise no processo de acumulação capitalista. 

Entre os principais analistas desse debate, Pastorini (2004), em sua 

Tese de Doutorado destacou as obras de Rosanvallon (1995) e Castel (1998). 

A autora enfatizou que os argumentos teóricos de Rosanvallon9 

revelaram uma lógica dualista quando ele estabeleceu uma diferença entre a 

nova e a velha “questão social”, mediante uma divisão entre “o antes e o agora” – 

ou seja, entre o período capitalista industrial e o período pós-industrial.  

Segue afirmando que Rosanvallon é a favor da atuação do Estado não 

apenas como um instrumento de coesão social, mas também como um “Estado 

de serviço” que deve ampliar as relações de solidariedade – inclusive, de forma 

institucional, denominado pelo autor de Estado-providência ativo10 (que rompe 

com o modelo tradicional e agrupa uma relação entre estatização e privatização). 

Rosanvallon também naturaliza as mudanças na esfera da produção e 

se coloca a favor da manutenção de um “novo” modelo de Estado - Providência 

para atender às “novas” formas de pobreza e os “novos” outros problemas 

socioeconômicos.  

Outro autor que Pastorini trouxe no debate sobre a “questão social” foi 

Castel, que adotou uma análise cronológica da evolução da “questão social” ao 

publicar o livro Metamorfoses da “Questão Social” (1998). 

Pastorini afirma que os argumentos apresentados por Castel se 

concentram na análise sobre a formação da sociedade industrial - salarial (do 

século XIV à sociedade do século XX) e referenda o debate sobre “a constituição 

da condição proletária, da condição operária e da condição salarial”. (In 2007, p. 

62).  
                                                 
9 Rosanvallon ao publicar a obra intitulada A nova questão social (1995), afirma que os fenômenos 
atuais de exclusão não remetem às antigas categorias da exploração. Assim surge uma nova 
“questão social” (Rosanvallon: 1995, apud Pastorini: 2007). 
 
10 Segundo Rosanvallon, o Estado-providência estaria cada vez menos vinculado às classes 
sociais, às populações homogêneas, aos grupos sociais e, ao contrário, cada vez mais 
relacionado aos indivíduos particulares. A equidade deve ser garantida pelo Estado providência 
ativo. Portanto, (...) essa instituição deve manter um tratamento diferenciado para com os distintos 
setores da sociedade. (Ib., p. 56). 
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A autora afirma que para Castel, a “questão social” emergiu (desde a 

metade do século XIV) numa perspectiva assistencial associada às situações de 

vagabundagem e indigência e que nas últimas décadas adquiriu modalidades 

diferenciadas e se reformula diante às crises socioeconômicas e ao crescimento 

da vulnerabilidade social e das transformações nas relações de trabalho.  

Acrescenta que, na visão de Castel, compete ao Estado de forma 

estrategista11 centrar-se não nas políticas de integração (dirigidas a todos os 

cidadãos), e sim nas políticas de inserção (cujos programas sociais devem 

compreender as populações mais pobres). 

Nessa direção, ao analisar o pensamento de Castel, Pastorini (2007: p. 

70), ressalta que:  
 
 
Essa forma de pensar a “questão social”, nas suas “variadas 
modalidades”, possibilita a incorporação de uma visão 
fragmentada das lutas (pensadas nesta perspectiva como lutas 
das mulheres, dos negros, dos índios, etc.), em que a opressão 
e a discriminação decorrentes das diferenças de raça, sexo, 
etnia etc. não estariam vinculadas à exploração capitalista, e, 
portanto, deveriam ser analisadas fora da estrutura de classe.  

 
 
 
 

 Para Iamamoto (2007, p. 156) a "questão social" condensa o conjunto 

das desigualdades e lutas sociais, produzidas e reproduzidas no movimento 

contraditório das relações sociais, alcançando plenitude de suas expressões e 

matizes em tempos de capital fetiche. 

 Netto (2001) destaca que a “questão social” está intrinsecamente 

determinada pela relação capital/trabalho e, portanto, permeada pela questão da 

exploração.  

O fenômeno da “questão social” - ao longo da história – compreende 

manifestações de conformismo e de lutas, ou mesmo de rebeldias quando 

conceituada pela classe burguesa. 

  

                                                 
11 “Castel entende que as antigas formas de solidariedade encontram-se hoje numa fase de 
esgotamento, que exige uma outra forma de intervenção estatal (que não significa menos Estado, 
nem mais Estado), ou seja, requer um Estado estrategista (Estado protetor), já que sem proteção 
social não se pode pensar em coesão social”. (IN PASTORINI: 2007, p. 68) 
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 Para Pastorini (2007), não há uma “nova questão social”. A autora 

reconhece que a “questão social” não é única e tampouco se expressa de forma 

idêntica. Mas, destaca que a “questão social” continua sendo um conjunto de 

problemas que dizem respeito à forma como os homens se organizam para 

produzir e reproduzir num contexto histórico determinado que tem suas 

expressões na esfera da produção social. 

Nas palavras de Pastorini a “questão social” compreende três pilares 

centrais:  
 
 
Em primeiro lugar – a “questão social” propriamente dita remete 
à relação capital/trabalho (exploração), seja vinculada 
diretamente como trabalho assalariado ou com o “não-trabalho”; 
em segundo, que o atendimento da “questão social” vincula-se 
diretamente àqueles problemas e grupos sociais que podem 
colocar em xeque a ordem socialmente estabelecida 
(preocupação com a coesão social); e, finalmente, que ela é 
expressão das manifestações das desigualdades e 
antagonismos ancorados nas contradições próprias da 
sociedade capitalista. (2007: p. 11). 

 

 

 

 Nessa trajetória, a política social também surgiu como um fenômeno 

associado à formação da classe burguesa e ao modo de produção capitalista e 

como uma resposta ao reconhecimento da “questão social” (em fins do século 

XIX). 

 Ainda no campo dos fundamentos teóricos, Pastorini (1997) apresenta 

a política social sobre 02 perspectivas:  

 - a Tradicional: que entende a política social como concessões do 

Estado para melhorar o bem-estar da população, restabelecer o equilíbrio social e 

atenuar os conflitos. 

 - a marxista: que apreende a política social a partir da unidade 

contraditória, de concessões e conquistas, engendradas num processo que 

envolve 03 elementos: classe hegemônica, o Estado e as classes trabalhadoras.  
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1.3.1 – Algumas Tendências do Sistema de Proteção Social Brasileiro 
 

 

 No debate acerca do sistema de proteção social brasileiro, o surgimento 

da política social está intrinsecamente relacionado com a trajetória das formas de 

organização dos indivíduos para garantir a própria reprodução social. 

 Isto é, historicamente a política social vincula-se ao processo de 

construção das relações sociais e, sobretudo, centradas na esfera da produção 

no sistema capitalista. 

Boschetti & Behring (2006) apresentam como principal marco histórico 

no processo de formação do sistema de proteção social, a Revolução Industrial, 

seguida do desenvolvimento das lutas de classes e do processo de intervenção 

do Estado nas relações sociais e de produção. 

As autoras acrescentam ainda que há relatos de que nas sociedades 

pré-capitalistas já existiam algumas ações filantrópicas, de cunho assistencialista 

e de caráter mais punitivo e normativo, identificados como sendo as “protoformas 

das políticas sociais”. 

Inclusive, existiram legislações inglesas que referendaram tais ações. 

Entre elas, as autoras destacam a Lei do Pobre (Poor Law, de 1601). A Lei dos 

Pobres assumiu- essencialmente- um caráter punitivo e repressivo e longe de 

qualquer perspectiva de direito. 

 A Lei do Pobre estabelecia uma distinção entre merecedores e não 

merecedores. Os “pobres merecedores” eram aqueles comprovadamente 

incapazes para o trabalho e alguns adultos considerados pela moral da época 

como pobres merecedores que eram, em geral, nobres empobrecidos, falidos. 

Existiam os “pobres não-merecedores” que compreendiam os indivíduos que 

possuíam capacidades, mesmo que mínimas, mas não desenvolviam atividades 

laborativas. Com o advento do capitalismo, essas medidas adotadas pelas 

legislações pré-capitalistas foram abandonadas. 

 A partir da Revolução Industrial, os trabalhadores passaram a ser 

considerados livres. Porém, o estado de pobreza para muitos deles se acentuou. 

 Novos conflitos foram gerados em decorrência – principalmente - do 

desenvolvimento das formas de exploração do trabalho e do crescimento da 
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pobreza (já deflagrada na época como uma das principais expressões da questão 

social) em fins do século XIX. 

 Boschetti & Behring (Ib., p. 51), assinalam que as políticas sociais se 

apresentaram como desdobramentos e até mesmo respostas e formas de 

enfrentamento às expressões multifacetadas da questão social no capitalismo; 

cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do capital sobre o 

trabalho. 

 No cenário brasileiro o movimento operário se apresentou como um dos 

principais protagonistas na busca pelo reconhecimento da “questão social”.  

 “Foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas relações 

entre capital e trabalho, extrapolando a “questão social” para a esfera pública. Os 

conflitos sociais passam a exigir a intervenção do Estado (...)”. (NETTO, 2001: p. 

160). 

 Durante o período da primeira República (1890 – 1930), a questão 

social acentuou-se no Brasil mediante o crescimento da industrialização e da 

implantação do modo de produção capitalista. Uma série de problemas sociais 

relacionados às precárias condições econômicas, de habitação, de higiene, de 

trabalho, de saúde, entre outras, foram enfrentadas pelos trabalhadores – 

refletindo o agravamento da questão social no país. Portanto, a questão social 

não é um fenômeno recente. 

 Nos anos 1930, o apoio aos trabalhadores veio da Igreja Católica que 

através da promoção dos valores de humanização da ética e da moral, prestou 

“assistência” aos “necessitados” através da prática de caridade e filantropia e sob 

o princípio da solidariedade. Todavia, eram ações incipientes e incapazes de 

coibir os conflitos sociais. 

 No contexto brasileiro, vimos que a “questão social” até os anos 30 foi 

considerada ilegítima, subversiva e ilegal, e, reprimida e tratada como sendo um 

“caso de polícia”. 

 Para atenuar os conflitos com os trabalhadores e ao perceber que a 

repressão policial não conseguia de fato intimidá–los, o Estado brasileiro assumiu 

a “questão social” como uma “questão política”. 

 Ao assumir a “questão social”, tornando-a legítima e legal, o Estado 

brasileiro estrategicamente utilizou-se dela como uma política de enquadramento 
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dos trabalhadores. As primeiras formas interventivas adotadas pelo Estado 

brasileiro no processo de formação da política social constituíram ações 

consideradas paternalistas, focalizadas e imediatistas cujo objetivo inicial foi 

desmobilizar as classes trabalhadoras.  

 A ação paternalista do Estado foi legitimada através do seu atrelamento 

(negociações) com a organização sindical do operariado – que resultou na 

aprovação do Conselho Nacional do Trabalho (1925) e na criação das primeiras 

leis sociais. (Boschetti & Behring, 2006). 

  Uma das primeiras formas coletivas de proteção social construída a 

partir da organização dos trabalhadores e no enfrentamento da “questão social” 

foi o sistema de socorro mútuo, de caráter assistencial prestado no caso de 

doenças, acidentes e mortes. Algumas dessas associações foram denominadas 

Ligas Operárias. Já as leis sociais surgiram da necessidade do controle social de 

exploração da força de trabalho. “Em última instância, (...) resultantes da pressão 

do proletariado pelo reconhecimento de sua cidadania social”. (Iamamoto: 1995). 

 Algumas das primeiras leis sociais aprovadas no Brasil foram: lei de 

férias, acidente de trabalho, trabalho feminino, seguro - doença, etc. Enfim, 

medidas sociais que beneficiaram as mulheres, embora tais medidas – com 

exceção da lei de proteção ao trabalho feminino, não se configurassem - naquela 

época - como medidas sociais públicas voltadas especificamente para as 

mulheres. Em 1937 deu-se a instalação do Estado Novo, quando tivemos uma 

redefinição da hierarquia entre os grupos dominantes, as chamadas elites 

brasileira e predominava o caráter conservador das políticas sociais. Em 1938, 

houve a criação da Legião Brasileira de Assistência Social (LBA) incorporada 

como um programa do governo. 
 

 
Sob o governo Vargas, a década de 1930 é marcada por um 
aumento do papel do Estado na regulação da economia e 
também por políticas nacionais voltadas para o desenvolvimento 
do país. Através do cooptação de alguns segmentos da classe 
trabalhadora o regime populista conseguiu, com êxito, evitar que 
o movimento da classe trabalhadora servisse de base à oposição 
– que buscava mudanças mais profundas na sociedade – e 
despolitizar as relações de trabalho ao mesmo tempo em que 
tornava os trabalhadores um ponto de apoio ao regime, mesmo 
que de forma alienada. (LEHFELD e VERONA: 2003). 
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 Com a instauração do governo populista de Vargas, o Estado não se 

limitou a interferir nas relações econômicas, como passou a executar uma “ação 

coesa em todas as franjas da vida social” (Frederico, 2008: p. 173). 

 Através da abertura das políticas keynesianas, que permitiu a 

intervenção estatal nos chamados setores improdutivos (concentrados na época 

na área da educação, saúde e assistência social), os programas sociais 

promovidos pelo Estado brasileiro nessas respectivas áreas foram repassadas 

para os trabalhadores sob a forma de serviços sociais que engendraram o 

processo de formação da Política Social no país. 

 Porém, tais serviços eram financiados pelos próprios trabalhadores 

através do pagamento de impostos que foram implantados - pelo mecanismo 

intitulado como “salários indiretos” 12. 

  Na interpretação keynesiana, a política social também assumiu a 

função econômica de subsidiar o consumo ou o subconsumo para estimular a 

demanda efetiva dos grupos ou camadas excluídas do mercado. (Faleiros: 1995; 

p. 60). 
 No Brasil, a formação de um Estado regulador se deparou com um 

cenário político que difere da realidade norte-americana e européia. Pois, nesses 

países houve – de certo modo - uma maior disputa e participação de grupos 

sociais distintos opostas ao pensamento de naturalização/ conformidade de 

classe. 

 Já no Brasil, as alianças estabelecidas incorporaram apenas os grupos 

dominantes e a participação dos militares. Ou seja, a formação de um Estado 

Regulador não se deu articulada a regimes essencialmente democráticos. Aqui 

essa forma de Estado se constituiu em sua grande parte durante o regime 

ditatorial-militar (1964-1985). 

  Assumiu, portanto, uma forma de centralização de Estado Regulador no 

poder autoritário, que contribuiu para uma histórica dependência econômica do 

país. 

                                                 
12 “Os salários indiretos, dentro do pacto keynesiano, são concessões / conquistas mais ou menos 
elásticas, a depender da correlação de forças na luta política entre os interesses das classes 
sociais e seus segmentos envolvidos na questão. No período de expansão, a margem de 
negociação se amplia; na recessão, ela se restringe”. (Behring, 2000: p. 23). 
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 Consequentemente, a formação das políticas sociais brasileiras 

assumiu fortes tendências tecnoburocráticas centrada na racionalidade política e 

econômica, e voltada aos interesses dos grupos dominantes. 

 Com o golpe militar de 1964 até 1980, manifestações ideo-políticas 

levaram a “questão social” ser tratada mais uma vez como “caso de polícia” e foi 

inserida no campo da ilegalidade, principalmente com o decreto do AI – 5 (em 

dezembro de 1968), que levou o país a conviver duramente com a repressão 

militar. 
 

 
O período que vai do início da década de 70 e final da década 
de 80 é marcado por tipos meritocráticos de política social, 
agindo como mecanismo de estratificação social, à medida que 
definem políticas específicas para grupos sociais diferentes e 
um dos critérios de elegibilidade utilizado é a participação do 
indivíduo na construção do sistema, reforçando as 
desigualdades sociais. A partir dessas modificações, o caráter 
redistributivo das políticas sociais, que já não era tão efetivo, foi 
reduzido a programas assistenciais, com patamares mínimos. 
(LEHFELD e VERONA: 2003). 
 

 

 O fim do período autoritário no Brasil se consolidou através da eleição 

para o primeiro presidente civil, legitimando o desenvolvimento de um período 

democrático e a abertura para o processo de elaboração da nova constituição.  

 Em 1986 foi convocada uma Assembléia Constituinte e, finalmente, em 

1988, foi promulgada a Nova Constituição Federal que compreende a concepção 

de proteção social voltada para os direitos sociais e que representou um avanço 

no campo da política social. 

Porém, Faleiros (1995) ressalta o lado contraditório das políticas sociais 

brasileiras ao referir que uma das funções ideológicas das políticas sociais é a 

reintegração dos indivíduos mais pauperizados. Todavia, tende a discriminar a 

população-alvo ao adotar critérios de seletividade. 

Com a promulgação da Constituição Cidadã (1988) a “questão social” 

mais uma vez foi legalizada e o seu enfrentamento constituiu-se num dever para o 

Estado. Tornou-se dever do Estado promover e garantir o acesso aos bens e 

serviços sociais que - a partir daquele momento - se tornavam direitos sociais 

assegurados a todos os brasileiros. 
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 A adoção da concepção de Seguridade Social no sistema de proteção 

social brasileiro como uma política pública (herdada através da cultura ocidental, 

em especial da Europa), e que contempla o tripé saúde, previdência e assistência 

social, introduziu o direito à assistência social para aqueles desprovidos de 

condições econômicas mínimas necessárias para a própria reprodução social, 

sem a necessária exigência de contribuição prévia. Mas, também não 

compreende o acesso universal como é o caso da saúde. 

 Com a chegada dos anos 1990, diante aos avanços da crise estrutural 

mundial do capital (instaurada desde os anos 1970), sob o incentivo da ideologia 

neoliberal, o processo de globalização ganhou força, por sua vez, instigou a 

chamada reestruturação produtiva no mundo do trabalho e provocou uma série de 

outras transformações societárias. 

 “A ofensiva neoliberal não significou apenas um reordenamento 

econômico, mas acima de tudo, político, ao propor o desmonte da base social do 

Estado, ou seja, o Welfare State”. (Almeida: 1995, p. 15). 

 No Brasil o processo de globalização e o ideário neoliberal 

despontaram durante os governos Collor de Mello e FHC, estendendo-se no 

governo Lula. Dentre as principais exigências do neoliberalismo, a reforma estatal 

em direção à formação de um Estado Mínimo recebeu destaque. 

 Foi no campo dos direitos sociais que a “nova” (des) ordem do capital 

(sob a ótica neoliberal) recebeu as conseqüências mais negativas. Pois, diante de 

uma série de desmontes das políticas sociais públicas – governamentais 

presenciamos hoje uma redução das garantias dos direitos sociais no país. 

 Segundo Almeida (1995), com a perda da base social do Estado, a 

“questão social” sai da esfera pública e passa a ser, precariamente, enfrentada 

por grupos privados da sociedade civil.  

 A partir dos anos 1990, as políticas sociais assumem medidas residuais 

e pontuais. O Estado brasileiro vem adotando políticas de enfrentamento da 

“questão social” numa perspectiva de mínimos sociais, e que assumem o caráter 

seletivo.   

No campo do conhecimento científico, a retomada dessas ações 

singulares, subjetivas, imediatistas vêm sendo alimentadas pelo discurso da “pós-

modernidade”. Compreende, no campo empírico, a fragmentação do atendimento 
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às demandas impostas pela “questão social”, diante da minimização do acesso 

aos serviços sociais. 

Diante esse contexto, impõe - se o desafio de se exigir do Estado 

outras formas de enfrentamento da questão social (e, portanto, retomá-la na 

agenda de suas responsabilidades).  

Na própria discussão sobre gênero, no que se refere à ampliação de 

políticas públicas para as mulheres, esse debate vêm sendo assumido pelo 

Estado de forma pontual. Por exemplo, é como se no atual contexto, as 

demandas das mulheres por serviços se limitasse ao enfrentamento da violência 

à mulher.  

Nesta lógica, é como se o enfrentamento à violência contra mulher 

restringisse à aprovação de uma Lei (a Lei Maria da Penha), que inclusive já têm 

gerado críticas entre alguns defensores jurídicos. Como se o acesso da mulher na 

condição de “gerenciadora” do programa bolsa família constituísse uma resposta 

suficiente às reivindicações do movimento feminista na luta pela emancipação 

econômica da mulher. Como se a saúde da mulher se limitasse à saúde 

reprodutiva. 

Há por parte do governo brasileiro uma série de fragilidades na 

promoção de uma rede ampla de atenção à mulher. Na verdade, presenciamos 

ainda respostas limitadas do Estado em decorrência da influência de um sistema 

patriarcal, da sua aproximação à orientação neoliberal e da adoção do caráter 

mínimo no campo das políticas sociais. 

 Entretanto, o Movimento Feminista brasileiro caminha atento às 

respostas pautadas pelo Estado e acompanhando às reivindicações de luta das 

mulheres. Apesar da fragilização do movimento sindical no país e do retraimento 

de algumas entidades políticas representativas (como é o caso da CUT), o 

Movimento Feminista no Brasil avança na luta pela defesa da universalidade do 

acesso às políticas públicas para mulheres, ao invés da minimização, diante à 

construção de formas democráticas de embate e negociação entre o Estado e 

com o apoio da sociedade à medida que respeita e incorpora uma totalidade de 

opiniões, valores, culturas, demandas e, pressões sociais legítimas. 
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CAPÍTULO II 
 

 

Questões de Gênero e o Movimento Feminista no Contexto Brasileiro 
  

 

 Ao adotarmos a categoria gênero como referência para nossa análise, 

enfatizaremos a construção social e histórica do feminino e do masculino, bem 

como, destacaremos as relações sociais entre mulheres e homens. 

 Inicialmente, o termo gênero foi vulgarmente utilizado como sendo o 

“sinônimo de mulher”. Só em fins do século XX adquiriu novo sentido, sob forte 

influência das interlocuções com os movimentos sociais. 

 A partir dos anos de 1970, o conceito de gênero foi incorporado pelo 

feminismo e, desde então, ganhou fôlego nas produções acadêmicas sobre 

mulheres.  

 Diversos estudos em torno da categoria gênero emergiram permeados 

pela cultura de identidade. Ou seja, a partir da construção de valores sociais 

advindos da imposição dos “modelos” feminino e masculino construídos ainda na 

fase da primeira infância dos indivíduos e disparando processos de desigualdades 

entre mulheres e homens ao longo da vida. 

 A análise que propomos nos remeterá a uma construção histórica e 

social, cujos valores e papéis estabelecidos na sociedade superam o paradigma 

do determinismo biológico imposto através do princípio da naturalização dos 

papéis entre mulheres e homens. 

 A abordagem acerca de uma condição socialmente histórica de 

subordinação e opressão da mulher possibilitará também trilharmos sobre outras 

categorias analíticas, como por exemplo, o patriarcado, o poder e a propriedade 

privada. 

 Com relação ao surgimento do patriarcado apreendemos que “a 

transição de uma sociedade exclusivamente coletora para a outra, de caça ou 

coletora – caçadora, marcou o início de supremacia masculina”. (SILVA, 2001: 

48). 



 80

 O sistema ideo-político e cultural do patriarcado ganhou ampla 

dimensão ao relacionar-se com a noção de poder, de propriedade. Ou seja, com o 

desenvolvimento das técnicas agrícolas mais pesadas, os homens ganharam 

mais espaços e vantagens no manuseio do arado e ainda com a criação e 

pastoreio dos animais. Para as mulheres consideradas mais frágeis fisicamente, 

restou a ocupação com os filhos e a casa. 

  Porém, o recurso à força física abria mais espaços também para os 

homens dominarem na produção e no cultivo de alimentos e do excedente. 

Processo que colaborou para o acúmulo de forças e poder produtivos, à medida 

que se tornavam os “senhores das terras”. 

  Essa relação de domínio na produção possibilitou aos homens o poder 

sobre os “despossuídos” e, portanto, uma condição em que as mulheres foram 

inseridas, transformando os homens também em “senhores das mulheres”, 

aqueles com poder sobre os desprovidos de condições de dominar e explorar, os 

desprovidos das condições materiais. 

  À medida que o proprietário desejava possuir cada vez mais e criava 

condições para explorar e oprimir, também aumentava a sua capacidade de 

controle e poder sobre as mulheres levando-os aos condicionantes de 

apropriação da mulher. 

  Então, o poder passava a ser entendido como “a capacidade ou 

habilidade de obrigar outras pessoas a agir/ fazer como / o que queremos, é uma 

criação exclusivamente humana”. (SILVA, 2001: 50) e, muito presente no 

patriarcado. 

  A história nos revela que na transição da sociedade feudal para a 

moderna, com o renascimento e o fortalecimento do racionalismo, uma série de 

outras mudanças abalou a ordem até então estabelecida e trouxe à tona uma 

necessidade de reformulação de leis que assegurassem o direito de propriedade. 

Uma dessas mudanças foi a modificação do sistema sucessório em detrimento 

dos interesses da mulher.  

 O advento da propriedade e da prevalência do poder masculino, 

reconfigurou o direito à herança e foi designado ao pai assegurar a posse aos 

filhos. Rompeu-se com a predominância do direito materno, da filiação e da 

herança ser concebida através da maternagem.  
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 BUONICORE (2007: p. 03), em seu artigo “Engels e as origens da 

opressão da mulher”, destaca que para Engels a reversão do direito materno foi a 

grande derrota histórica do sexo feminino. O homem passou a governar também 

em casa, a mulher foi degradada, escravizada, tornou-se escrava do prazer do 

homem e um simples instrumento de produção. 

 Esse novo olhar acerca da valorização do homem como provedor 

possibilitou também o domínio masculino sobre a sexualidade da mulher através 

do casamento, da criação da monogamia e a sua vinculação com a propriedade. 

 Ao analisar a origem da família, Engels (2000: p. 81) construiu o debate 

acerca da existência de três formas de casamento e que referendaram a 

formação familiar em períodos diferentes da história: “o estado selvagem 

referente ao casamento por grupos, onde cada mulher pertencia igualmente a 

todos os homens e cada homem a todas as mulheres”. 

 Houve, também, o estado de barbárie, no qual o matrimônio se dava 

pela formação de pares e o homem adotava uma mulher como sendo a sua 

favorita e tornava-se para ela também o esposo principal. Em ambos os casos, a 

poligamia era comportamento plausível ao homem. 

 Face aos determinantes históricos, entre eles a divisão do trabalho, o 

surgimento da propriedade privada e a acumulação dos instrumentos de trabalho, 

se foi eliminando o casamento por grupos e surgiu o casamento entre um homem 

e uma mulher – e, a formação da família monogâmica. 

 O status de governar assumido pelo homem tornou-o “chefe” dentro do 

núcleo familiar, enquanto que à mulher foi designada a condição de reprodutora 

(gerar os filhos, possíveis herdeiros legítimos da riqueza acumulada). 

 Esse status colaborou para a construção das desigualdades entre 

homens e mulheres, e reforçou comportamentos socialmente construídos através 

de uma cultura machista com a qual não concordamos. 

 A cultura de valorização do homem como “chefe” no espaço doméstico 

(privado) fortaleceu a dominação masculina que se solidificou através do 

patriarcado e da defesa da monogamia. 

  Desse modo, a monogamia surgiu para garantir a estrutura familiar 

patriarcal e para legitimar a procriação de filhos em função da herança paterna e 

do reforço às práticas de opressão da mulher.  
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 “A opressão compreende as formas de controle que impedem o 

completo avanço e o preenchimento das metas de um indivíduo”. (GROSSI, 2001: 

25), e que ainda implica o lugar social que os indivíduos ocupam. 

  Na verdade, SILVA (2001: p. 52) afirma que deparamo-nos com “uma 

monogamia de mão única: à mulher era permitido ter apenas um homem, mas a 

este era dado possuir várias mulheres”. Já à mulher, se descoberta a sua relação 

com outros homens – era caracterizado o adultério, e – consequentemente - a 

certeza da punição. 
 
 

Sabe-se que o adultério era juridicamente condenado e 
moralmente reprovado (...). O que o constituía, portanto, numa 
relação sexual fora do casamento, era o fato de a mulher ser 
casada e apenas este fato; por parte do homem, o eventual 
estado de casado não devia intervir; ou seja, o engano e o dano 
constituíam problema entre os dois homens – o que se 
apoderava da mulher e o que tinha sobre ela os direitos 
legítimos. Essa definição do adultério unicamente como dano 
aos direitos do marido era bem comum (...). (FOUCAULT, 1985: 
171).  

  

 

 Verificamos, portanto, que os espaços de poder do homem foram 

historicamente construídos, além, ainda, de carregar elementos ditos “sagrados” 

desde as origens das sociedades patriarcais. Pois, como se não bastasse, 

através da civilização judaico-cristã, com a criação do livro de Gênesis do Antigo 

Testamento, que narra o mito da criação do homem e da mulher através das 

figuras de Adão e Eva, se instigou a culpabilidade ao responsabilizá-la pela 

criação do mal ou do pecado na historia humana. Há estudos acerca da origem 

da família monogâmica no sistema de patriarcado que também compreendem um 

olhar sobre as relações econômicas. 

  

 Neste sentido, Engels (2000), ao citar Marx, assinala que a tradicional 

família monogâmica é uma “troca econômica”. “A mulher troca sua segurança 

econômica e doméstica em favor do controle sexual masculino no casamento, o 

que equivale à propriedade escrava”. 
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 Por isso, a necessidade de iniciar o nosso debate sobre gênero, com a 

breve discussão em torno do sistema patriarcado. 

 
 
Patriarcado significa “controle exercido pelo pai”. E, numa 
definição mais ampla, significa não só a manifestação, mas 
também a institucionalização do domínio do homem sobre a 
mulher na vida social (...) a unidade básica da organização do 
patriarcado é a família. (MORAES, 2002: 21). 

 
 
 

 No Brasil, percebemos que o patriarcado também tem trilhado a 

história da instituição familiar brasileira, e que foi um modelo trazido pelos 

colonizadores, fortemente defendido pela Igreja e adaptado às condições sociais 

existentes da época (o latifúndio e a escravidão). Ideologicamente permanece em 

nossa realidade, embora, a família nuclear burguesa instituída pela sociedade 

capitalista tenha perdido o seu predomínio e não seja mais a única forma de 

união. Deparamo-nos hoje com novos arranjos familiares construídos a partir das 

transformações econômicas, sociais e culturais.  

 O patriarcado sempre esteve presente no desenvolvimento do 

capitalismo. Afinal, nas palavras de Duque-Arrazola (2004), o Estado capitalista é 

sexista, patriarcal e androcêntrico. Trouxemos essa breve reflexão sobre as 

relações patriarcais, para que a partir do seu entendimento, seja possível 

aprofundarmos a seguir o debate sobre gênero. 

 

 
2.1 - A Categoria Gênero 
 

 

 Na revisão da construção da categoria gênero nas ciências sociais, 

apreendemos tratar-se de uma categoria ontológica e histórica à medida que, a 

partir das mediações históricas, esse debate avançou no sentido de ultrapassar 

as análises sexistas simplistas e enfatizar outras dimensões das relações sociais 

e de dominação: a exemplo da exploração entre as classes ao longo da trajetória 

de uma construção cultural de socialização do masculino e do feminino. 
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 Significa afirmar que avançamos nesse debate quando tomamos como 

pressuposto a condição histórica de opressão e, portanto, percebemos que 

subordinação da mulher não deriva apenas da chamada essência masculina 

dominadora (como processo natural), uma vez que se origina no sistema de 

dominação – exploração (logo, está presente nas relações materiais de 

produção). Essa relação de dominação-exploração esteve historicamente 

legitimada pelo sistema de patriarcado. 

  

 LOURENÇO assinala que, 
 

 
O patriarcado aponta para a dominação da mulher pelo homem, 
cuja prática se desenvolve há aproximadamente seis milênios, 
principalmente quando se trata do poder político e econômico, 
envolvendo as tomadas de decisões. Ficam destinados para a 
mulher os mais baixos salários (...), independentes das suas 
ocupações, funções. (2004: p. 02) 

 

 

 Então, concordamos que “(...) o patriarcado não se resume a um 

sistema de dominação, modelado pela ideologia machista. Mais do que isto, ele é 

também um sistema de exploração” (Saffiotti, 1987; apud. Lourenço, 2004); e, 

portanto, está relacionado diretamente às relações econômicas. 

 Desse modo, remete ao fenômeno da divisão sexual do trabalho 

presente fortemente também na divisão técnica e social, e estabelece condições 

desiguais (de “sujeitamento”) na reprodução social entre mulheres e homens. 

  

 Com relação à divisão sexual do trabalho, 

 
 
Percebe-se que ao se tratar da produção, esse campo é 
destinado, predominantemente aos homens, aos quais é 
atribuída, historicamente, a esfera pública. Enquanto que à 
mulher, fica restrito o campo da reprodução, não só biológico, 
mas também dos aspectos culturais e sociais. (LOURENÇO, 
2004: p.03). 
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  A condição de classe e as relações sociais entre mulheres e homens 

resultam das relações socioeconômicas determinadas historicamente; e, portanto, 

não devem ser entendidas como conformações biológicas, embora, a perspectiva 

positivista insista que a condição de subordinação da mulher com relação ao 

homem é um processo natural e que compete à mulher o dever de se preparar 

para atuar no espaço doméstico e limitar-se aos cuidados do marido e dos filhos. 

 Essa tendência positivista - com a qual discordamos - compreende 

uma historiografia retomada por Gonçalves (2006), cujo rigor metodológico exclui 

duplamente as mulheres. Essa dupla exclusão se efetivava ao passo que, de um 

lado, essa vertente associava exclusivamente o político ao público, elegendo, 

portanto, os homens como únicos protagonistas; de outro, porque vedou às 

mulheres o acesso à profissão de historiador – ou seja, a condição das mulheres 

contarem as suas próprias histórias. 

 O olhar estruturalista em torno dos estudos feministas assumiu uma 

tendência de “reduzir a realidade a estruturas e a praticamente desaparecer com 

os sujeitos históricos”. (GONÇALVES, 2006: 57) e, portanto, reduzir o espaço da 

mulher na história. 

 Nas análises pós-estruturalistas, a dimensão simbólica ganhou 

centralidade e os estudos apoiados nessa perspectiva enfatizaram as questões 

mais subjetivas (ou seja, limitam-se ao imaginário) presente no cotidiano feminino.  

 “Já os socialistas, entre os feministas, sustentavam que apenas a 

derrubada do capitalismo traria a libertação das mulheres”. (Ib.). Na década de 

1970, as mulheres socialistas se destacaram no processo de organização e 

mobilização das lutas feministas. 

 Neste estudo, nos apoiaremos no paradigma da desnaturalização da 

condição de subordinação da mulher. 

 Assim, de acordo com o levantamento bibliográfico realizado sobre a 

condição histórica de subordinação da mulher, verificamos que John Stuart Mill 

(1869, em sua obra “A sujeição das Mulheres”) foi o primeiro a contestar o 

conceito de “natureza feminina”. Mill defendia que os caracteres da mulher são 

produtos de um contexto histórico, cultural e social. 

 Simone de Beauvoir, um outro nome expressivo nos estudos sobre a 

condição social feminina, também causou impactos na conceituada sociedade 
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moralizadora da sua época, ao publicar a obra “O Segundo Sexo” (1980), e se 

opôs radicalmente à teorização sobre a naturalização da subordinação da mulher. 

 Uma das suas principais contribuições foi a negação da existência de 

uma predestinação biológica feminina que muito contribuiu para o rompimento do 

mito da “natureza feminina”. A obra de Beauvoir faz uma relevante análise 

histórica sobre as mulheres nas diferentes civilizações e culturas. 

 Uma outra autora que também se destacou ao se apropriar do termo 

gênero, foi a historiadora Joan Scott que teorizou acerca da diferença sexual, com 

ênfase ao aspecto relacional das definições normativas de feminidade. 

 Este novo enfoque de gênero colocou em xeque o discurso 

reducionista centrado nas categorias biológico - deterministas.  

 Sobre gênero, BENOIT (2000: p. 79-80) assinala que apesar da 

multiplicidade dos enfoques disciplinares, “gênero” pode ser entendido, contudo, 

como “um nome de um certo modo ou método de conhecer o “feminino” a partir 

das significações construídas, de modo relacional, por mulheres e homens”.  

 Reforça que as categorias “gênero”, “relações de gênero” e “feminino” 

ao serem apresentadas enquanto entes construídos culturalmente, remete - nos, 

portanto, ao corpus teórico da sociologia da cultura que não se limita aos 

elementos simbólicos.  

 Pois, sabemos que as influências dos condicionantes culturais e de 

elementos tradicionais foram interiorizadas por homens e mulheres. São poucos 

os trabalhos sobre esse tema e que trazem análises também centradas na 

apreensão dos condicionantes econômicos, das relações de poder e dos conflitos 

históricos de classes gerados a partir do sistema de exploração-dominação. 

 Paradoxalmente, a valorização dos condicionantes culturais 

apresentados em alguns estudos sobre a mulher resultou numa inferiorização da 

condição da mulher e passou a ser internalizada e “naturalizada” por ela mesma, 

valorizando uma cultura patriarcal e conceitos “machistas” ainda fortemente 

vigentes numa sociedade moderno-burguesa. 

 Como, por exemplo, as brincadeiras estereotipadas para meninos e 

meninas (a bola é para o menino, a boneca é para a menina), a determinação 

para o desempenho de tarefas domésticas predominantemente para as mulheres, 

além de já ostentar na fase da infância, o culto à beleza e à vaidade exacerbada 
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para as meninas e o incentivo ao “poder”, e, portanto, ao “mando” para os 

homens (considerados vulgarmente como “machos”). 

 À medida que adotamos ou reproduzimos esses padrões de 

comportamentos pré-estabelecidos legitimamos a naturalização do social e 

limitamos a compreensão da diferença entre mulheres e homens apenas aos 

aspectos físicos, conseqüentemente, abrimos mão da análise em torno das 

relações de poder que, notoriamente, implica numa direção fortalecida pelo 

sistema patriarcado. Vale salientar que na perspectiva patriarcal, nós – mulheres - 

não fazemos História. Ou seja,  
 

 
A História é a história dos homens (...). só indiretamente, na 
medida em que essas mulheres estiverem a serviço de alguns 
homens ou reproduzirem esquemas masculinos, como algumas 
rainhas e princesas, que poderão ser lembradas. (GEBARA, 
2001, p. 24) 

 
 
 
 Isto reflete também uma sociedade do tipo androcêntrica, do homem 

como o centro da História. Portanto, além de dominante (aquele que tem mais 

poder), e de patriarcal (poder exercido pelos homens – o pai), reflete ainda o 

aspecto chamado androcêntrico - o sexo masculino no centro da história.  

 Então, como uma expressão de reviravolta na história, o “feminismo 

desvendou a dimensão social e histórica das relações de gênero e a posição 

subordinada das mulheres na sociedade”. (FARIA: 1997: 07) 

 Outros teóricos, entre eles, ARAÚJO (2000) também se opuseram ao 

paradigma da naturalização da condição de opressão e de subordinação da 

mulher.  

 O autor destaca a necessidade de estabelecermos vínculos de análises 

com a dimensão material e as relações sociais. Desperta - nos a atenção para de 

não limitarmos a categoria gênero ao conjunto de códigos culturais/ 

representativos e que provoca apenas um efeito discursivo. 

 Os movimentos feministas enquanto protagonistas históricos 

contribuíram de forma significativa para a construção das novas incursões 

teóricas sobre a categoria gênero. 
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 Gênero, além de constituir um campo onde o poder é articulado, 

também se revela como uma categoria que pode ser pensada em várias outras 

perspectivas. Isto é, vai além do patriarcado e possibilita uma análise sobre as 

relações entre iguais, em torno do sujeito historicamente situado. 

  Trata-se de uma categoria que nos possibilita pensar essa relação de 

poder que permeia o relacionamento entre mulheres e homens, sobretudo, 

despertando-nos para a reflexão dessa relação imbricada num processo de uma 

construção social e histórica que tem favorecido os homens.  

  Dessa forma, o “conceito de gênero não só incorpora as discussões 

sobre os direitos da mulher, como também amplia, ao indicar que as 

discriminações não são devidas à natureza, ma são produzidas”. (TIENE: 2004, p. 

57). Gênero tornou-se, portanto, uma categoria reconhecida na história das 

mulheres. 

 SAFFIOTTI (2004) ao defender gênero enquanto uma categoria 

ontológica destaca que “se a relação eu-outro (s) passa a ser central na 

concepção do ser social, cada agente social não é senão a história de suas 

relações com o mundo que o cerca, com tudo que este mundo contém (...)”. 

 Segue afirmando que o gênero não regula somente as relações entre 

homens e mulheres, mas “normatiza também relações entre homem-homem e 

relações mulher-mulher”. (SAFFIOTI: 2004). 

  

 Portanto, a categoria gênero, se debruça,  
 
 

 
Sobre a análise das relações sociais entre homens e mulheres, 
trazendo consigo a possibilidade de explicar as diferenças 
construídas entre o ser-homem e o ser-mulher, a partir do 
próprio processo de socialização, bem como de refletir a respeito 
desses conflitos cotidianos, vinculados não somente ao aspecto 
biológico, puramente natural, mas repleto de determinantes 
culturais. (SAFFIOTI: 2004, p. 271-2). 
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 Assim sendo, a condição de subalternidade da mulher reflete uma 

trajetória histórica para além da dominação cultural, isto é, compreende também 

uma dominação política e econômica de gênero. 

 GEBARA (2001, 13) resgata alguns conceitos que revelam que a 

mulher consiste na criação de “seres para os outros”, enquanto que “os homens 

são seres para si mesmos” (Ib.: 13).  

 Essa lógica revela a afirmação de que as mulheres são seres para 

“servir” alguém, portanto, “seres para os homens”. Retoma a histórica relação de 

poder e dominação já elucidada e que implica numa desigualdade de direitos. 

 Outro aspecto que ganhou ênfase na discussão sobre gênero foi a 

dicotomia estabelecida entre o mundo público e o mundo privado. Na verdade, o 

feminismo trouxe à tona nas análises de gênero a necessidade de inserir no 

debate sobre política pública para a mulher essa relação entre o público e o 

privado (ou o doméstico). 

 
 

Essa questão do público e do privado é uma questão política de 
fundamental importância. Ao falar de políticas públicas afirmava 
que as mulheres têm introduzido nas políticas públicas as 
preocupações do mundo privado. Mas o mundo privado na 
realidade é um mundo público e o mundo público é também um 
mundo muito privado. (GEBARA: 2001, p. 43). 

 

  

 Na verdade, percebeu-se que nas sociedades patriarcais, os interesses 

masculinos pertenciam à coletividade; logo, ao universo público. Já os interesses 

femininos eram referendados como sendo individuais, segmentados, interesses 

pertencentes apenas às mulheres, portanto, representava o universo doméstico, o 

universo privado.  

 Novamente, Simone de Beauvoir foi uma das colaboradoras teóricas 

que se destacou ao desmistificar o mundo público e o privado nos estudos sobre 

mulheres. 

 No sistema capitalista, a mulher diante de uma imposta condição de 

subalternidade, vive a chamada alienação de classe e a alienação de gênero. 

Empiricamente, isto é reforçado pelo discurso simplista, porém, predominante de 

que “coisa de homem” não tem nada a ver com “coisa de mulher”. 
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 Esse é outro desafio no debate sobre as relações de gênero, como 

ampliar – ou seja, fazer com que as questões e/ ou os problemas que incidem 

sobre a condição social da mulher tornem-se questões de interesse coletivo. Ou 

seja, de que não existe “coisinha de mulher”. 
 

 
Bem como, dizer que as “coisas de mulher” não interessam aos 
homens é uma tremenda alienação masculina, é uma 
antropologia elitista masculina. É a reprodução do sistema 
capitalista em forma de exploração de gênero. (Ib., 48). 
 

 
 
 No Brasil, o reconhecimento dos estudos sobre mulheres despontou 

nos séculos XVII e XIX. Na década de 1970, as apreciações historiográficas sobre 

a luta das mulheres estiveram mais voltadas para o trabalho fabril feminino. 

Apenas na década de 1980, que os estudos feministas no país enveredaram para 

as análises marxistas, enfatizando a necessidade de inserir nos debates sobre 

gênero, a questão do trabalho feminino. 

 

 

2.2 – Afinal, Trabalho Também é “Coisa de Mulher”: a análise da condição 
de mulher trabalhadora inserida no debate sobre gênero 
  

 

 Se recorrermos aos enfoques teóricos existentes acerca da condição 

da mulher no trabalho, é assinalado que desde a sociedade medieval, o cenário 

de exploração, subalternidade, discriminação e exclusão sempre estiveram 

presentes. 

 

 BAUER (2001) parafraseando Malusá (1999) destaca que “a 

hostilidade dos homens em relação ao trabalho feminino pode ser contestado, a 

princípio, pelo fato de que não existiram entidades próprias das profissionais”.  
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 Bauer acrescenta que, 
 

 
A razão da aversão pode ser explicada levando-se em 
consideração o valor da mão – de – obra feminina. Trabalhando 
tanto quanto os homens, ganhavam menos do que eles. A mão-
de-obra barata, diminuindo os custos da produção, gerava 
concorrência com a produção masculina, prejudicando-a. (Ib., 
2001: 26). 

 

 

 Além das condições desiguais no trabalho, os homens ainda possuíam 

privilégios jurídicos, uma vez que as leis eram criadas pelos próprios homens. Um 

exemplo histórico foi o direito assegurado aos homens com relação ao 

recebimento legal de um dote a partir do casamento. 

 Na sociedade feudal, tivemos também a incorporação da concepção de 

mulher da nobreza (a idealização da “dama”).  Na verdade, o respeito que era 

transmitido à dama da sociedade feudal, segundo Bauer (Ib.: 32), foi 

conseqüência do fenômeno de devoção religiosa à Virgem Maria, que se 

“espraiou por todos os estamentos da vida social (...). Se propagou a idéia de que 

o cavaleiro deveria servir à dama tão humildemente como o servo servia ao seu 

senhor”. 

 Então, a mulher nobre alcançou uma relativa condição de respeito ao 

se casar, ou ainda, quando se dedicava à vida religiosa reclusa nos conventos. À 

mulher nobre cabia o papel de organizar e desempenhar as atividades 

domésticas, principalmente, providenciar a alimentação e o vestuário dos 

membros da família e acompanhar o trabalho dos servos. 

 Porém, a dedicação com relação à educação e aos cuidados dos filhos, 

já competia às babás (as amas de leite da época).  

 Outra tarefa assumida pela mulher nobre era o direito delegado pelo 

marido em representá-lo publicamente quando estivesse ausente e defender as 

suas terras dos possíveis ataques, desempenhando uma função militar (de 

guarda sobre o “feudo”). 

 Inclusive, com relação à participação militar das mulheres, Bauer (Ib.: 

36) destaca o papel da francesa Joana D´Arc através do seu talento militar e sua 
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valentia na luta pela libertação da cidade de Orleans (em 1492), e que foi 

queimada em uma fogueira após ser capturada. 

 Já com relação ao papel da mulher camponesa, essa colaborava nas 

atividades agrárias e as menores e solteiras ainda desempenhavam o serviço 

doméstico durante todo o dia. 

 Com o crescimento demográfico e o progresso agrário, e mais tarde, 

com a formação da burguesia e a abertura para o comércio, a mulher também se 

inseriu no mundo do trabalho, porém, numa condição subsidiária, obrigada a 

desempenhar dupla jornada (trabalho formal e o trabalho doméstico) e contratada 

por salários inferiores. 
 

 
A indústria e o comércio medieval estiveram abertos à mulher 
nos momentos de expansão econômica, ressaltando-se as 
limitações que esta tinha para organizar-se e receber o mesmo 
salário de um homem. Como “mulher só” – solteira, casada ou 
viúva – ou junto do seu marido, participou da organização 
econômica da cidade medieval. (BAUER, 2001: 43). 
 
 
 

 Na Idade Média, as mulheres seguiram perdendo espaços na 

educação profissional, poucas filhas recebiam a instrução diretamente do pai no 

que se referia aos ensinamentos de algum ofício. 

 Portanto, a participação das mulheres nas atividades produtivas 

urbanas foi inaugurada na Idade Moderna, com diversas restrições e enfrentando 

a discriminação no trabalho. 

 Na Idade Moderna, o “trabalho feminino foi declarado oficialmente 

“desonesto e infamante”, não somente para as mulheres que o executavam como 

também para os homens que permitiam que este se realizasse”. (Ib: 53) 

 Todavia, avaliamos que as mulheres das classes pauperizadas nunca 

deixaram de trabalhar. E, também, que a própria lógica da exploração do trabalho, 

historicamente tem possibilitado aos empresários superexplorarem a mão-de-obra 

feminina (que é vendida/ comprada mais barata). 

 Formas iniciais de exploração do trabalho feminino registram a 

exploração da atividade manufatureira domiciliar: tecelãs, costureiras, 
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bordadeiras, etc., além de outras ocupações como parteiras, ama de leite e 

serviços domésticos. 

 Com a consolidação da sociedade burguesa, novos ofícios e tarefas 

surgiram – concomitante ao aparecimento de novos conceitos, entre eles: o de 

família nuclear, amor materno, trabalho doméstico, etc. 

 Sob a influência do pensamento burguês, o espaço da mulher mais 

uma vez se limitou ao espaço doméstico e ao papel sagrado de mãe e esposa, e 

as atividades domésticas deixaram mais uma vez de serem consideradas 

trabalho. 

 

 Desse modo,  

 
 
A divisão entre a esfera “pública”, presidida pelo homem, e a 
esfera “privada” - protagonizada pela mulher – a “rainha do lar” – 
que, tanto havia engrandecido o puritanismo inglês do século 
XVII, fez-se uma inquebrantável realidade entre as famílias 
burguesas do século XVIII. (BAUER, 2001: 60). 
 
 
 

 Propositalmente, a educação das jovens burguesas assumiu essa 

direção: a de preparação da mulher para o casamento, para a vida social e para a 

criação dos filhos; e sem sombras de dúvida, em defesa da subordinação 

histórica da mulher ao homem. 

 Pois, quaisquer que sejam os seus motivos, o “trabalho feminino é 

condenado pelos moralistas, que mal admitem que ele possa ser uma 

necessidade vital”. (BADINTER: 1985: p. 279) 

 A autora Tiene (2004) referenda que vários protestos surgiram na 

trajetória de luta das mulheres, a exemplo da francesa Olympe de Gouyges, 

autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, elaborada em 

setembro de 1791, como resposta à Declaração dos Direitos do Homem 

promulgado no início da Revolução francesa. No final do século XVIII, em 1792, 

foram publicados alguns artigos em defesa dos direitos da mulher à educação, ao 

trabalho e à vida pública, escritos na época por Mary Wollstonecraft. 
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 A partir da Revolução francesa, abriu-se o acesso à educação para as 

mulheres. E, após a Revolução de 1848, articulado ao Movimento Socialista 

Internacional, o feminismo ampliou o leque de discussões através das 

reivindicações em torno de melhores salários e condições dignas de trabalho. 

  

 No Brasil, em 1827, as mulheres conquistaram a participação na 

educação formal, mas só em nível de Primeiro Grau e contaram – inicialmente- 

com um número reduzido de escolas para meninas. Mais tarde, a mulher 

brasileira ganhava espaço também no trabalho. 

  

 Um outro fato histórico importante para ser referendado diz respeito à 

primeira mulher brasileira a concorrer a uma cadeira da Academia de Letras, de 

naturalidade nordestina, Amélia de Freitas, que foi uma redatora de uma revista 

literária exclusivamente feminina em Recife, nos anos 1902-190413. 
  

 Lembramos ainda que, 
 
 

Foi a partir de 1850, com a proibição ao “tráfico negreiro”, com a 
Revolução Industrial irrompendo em países da Europa (Inglaterra 
e França), e impulsionando diversas regiões do mundo a se 
integrar ao sistema capitalista, que o Brasil se volta para a 
formação de força de trabalho assalariada e para o 
desenvolvimento urbano das cidades, incorporando também o 
trabalho feminino, em condições diferenciadas do homem. 
(TIENE: 2004, 49). 

 
 
 
 Com o desenvolvimento das indústrias e o aprimoramento das 

máquinas, a família passou a ser inserida no processo produtivo, tanto mulheres, 

quanto crianças foram recrutadas para substituir alguns operários, porém, com 

salários inferiores e uma elevada jornada de trabalho (15 a 16 horas diárias). Nas 

indústrias pesadas, deu-se a prioridade para as mais jovens, principalmente, nas 

minas de carvão. 

                                                 
13  FALCI, Miridan Knox. Mulheres do Sertão Nordestino. In PRIORE, Mary Del (Org.). SP, 
contexto: 2007. História das Mulheres no Brasil. 
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 Porém, com o pós-guerra, ao passo que o espaço de ocupação da 

força de trabalho masculina foi fortalecido, verificamos que houve um movimento 

de retomada e valorização do espaço da mulher restrito à casa, ao lar. 

 Então, mesmo diante do avanço dos processos produtivos, a história 

demonstra que a participação das mulheres na produção industrial no século XIX, 

deu-se com a inserção das mulheres frente à confecção de roupas na indústria 

têxtil. 

 Para M. Guilbert, apud. Hirata (1999: 200), a divisão social do trabalho 

existente “previamente na família (fiação no domicílio, onde as mulheres 

produzem o fio) e os custos relativos (baixo nível de salário feminino) explicam 

fundamentalmente a entrada das mulheres na indústria manufatureira (...)”.  

 A inserção das mulheres no trabalho produtivo e, portanto, 

caracterizada por uma desigual divisão sexual do trabalho, com um teor 

ideológico e político burguês também consiste numa questão polêmica nos 

debates sobre gênero. 

 Lise Roy (1999: 61) pontua três modos do “ser - mulher- no - trabalho” 

que se co-relacionam: 1) a mulher voltada exclusivamente para as profissões ou 

ocupações “femininas”; 2) a participação feminina, em massa, de forma aleatória 

ou emergencial, na linha de montagem; 3) a ocupação de espaço próprio em 

todas as áreas da produção e dos serviços. 

  

 Na verdade, a escolha pelo trabalho fora do espaço do doméstico tem 

possibilitado à mulher alcançar formas de emancipação, inclusive, de construir a 

própria identidade, uma caminhada permeada por conquistas e conflitos pelo fato 

de assumir uma certa dualidade de papéis – feminino e o materno. 

  

 Sobre essa questão, BADINTER (1985: p. 339), adverte que: “as 

mulheres são mais sensíveis à dualidade dos papéis, materno (centralizado na 

casa; no interior) e, feminino (voltado para o exterior)”. 

  

 Pensar sobre os valores antagônicos que são gerados através da 

dualidade de papéis assumidos pelas mulheres não constitui objeto de 

preocupação para os homens e a sociedade moderno-burguesa. Ao contrário, 
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quando evocados para pensar sobre esse conflito, a tendência de respostas 

indica a eliminação de um deles, ou seja, do trabalho fora do lar. 

 Porém, há décadas, as mulheres brasileiras vêm deixando de legitimar 

essa direção, fortalecendo o processo de luta no mundo do trabalho e 

enfrentando fortemente a concorrência masculina. 

 Quando optam por profissões que possibilitem uma maior flexibilidade 

para os cuidados da casa, nem sempre essa escolha parte do desejo feminino, 

mas é determinada pela vontade masculina que se apropria de um discurso em 

defesa da família.  
 

 
Há uma tendência das mulheres a preferirem trabalhos que 
flexibilizem os tempos de trabalho remunerado para poder 
atender suas obrigações reprodutoras como dona-de-casa, 
mesmo quando isto possa significar o alargamento ou 
intensificação da jornada diária do trabalho, quando esses 
trabalhos acarretam uma forma de remuneração monetária, 
benefício, ajuda ou algo que possa reverter na melhoria das 
condições de vida do grupo família. (Duque-Arrazola, 2004: p. 
273-274). 
 
 

 A autora acrescenta ainda que, “as tensões e conflitos das mulheres na 

sua relação cotidiana com o tempo-trabalho profissional remunerado versus 

trabalho doméstico, não são de caráter pessoal – ineficiência, incompetência – 

antes exprimem sua condição subalterna (...)”. (Ib.: p. 274). 

 Contraditoriamente, os homens já se beneficiam da situação familiar 

com relação à sua posição no trabalho assalariado.  Hirata (2002) defende a 

idéia, que concordamos, de que os homens casados e que possuem filhos 

assumem a preferência aos “olhos do patrão” para serem promovidos no trabalho, 

e diante às crises que levam ao desemprego, são os últimos a serem demitidos 

se comparados aos homens solteiros e sem filhos. 

 Para Hirata (2002: p. 184-185), a situação de provedor de fundos 

assegura aos homens uma proteção relativa em face do desemprego; “as 

mulheres vêem, ao contrário, sua posição familiar enfraquecer sua situação 

profissional. (...) a paternidade ou a maternidade não têm as mesmas 

conseqüências sobre a manutenção do emprego operário”. 
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 Nessa direção, as mulheres ocupam os novos espaços de trabalho, 

apesar da crise, da instabilidade e das precárias condições de trabalho. E as suas 

conquistas decorrem também da escolarização e do seu próprio investimento na 

formação profissional.  

 Ainda, contribuiu para esse fenômeno: os métodos contraceptivos, os 

arranjos familiares construídos numa união marital, estável ou não, as políticas de 

proteção à maternidade, a criação de creches, etc. Muito embora algumas 

diferenças atravessem a divisão sexual do trabalho, entre elas: “o acesso à 

qualificação específica, o reconhecimento no trabalho e a remuneração para 

trabalho igual, salário igual”, conforme elucida Roy (1999: p. 63).  

 Em especial, o próprio aspecto da qualificação profissional se revela 

como uma construção social sexuada uma vez que a educação na escola e na 

família ainda é desigual entre homens e mulheres. Ou seja, homens e mulheres 

não são capacitados da mesma forma para ingressar no trabalho produtivo. 

  

 Sobre essa questão, novamente Roy enfatiza que: 
 

 
Essa qualificação, trazida do berço e realizada na socialização 
primária, é transferida para o trabalho produtivo (Daniele 
Kergoat, 1986: 84). (...) Os postos de trabalho com maior 
rentabilidade e prestígio se masculinizam e os de menor 
impacto econômico e político se feminizam. O fato de a 
capacidade laboral feminina estar crescendo não significa maior 
participação no trabalho produtivo e maior qualificação. (Ib.: p. 
75). 
 
 
 

 A referida autora acrescenta que, os investimentos em treinamentos 

são “diferenciados para homens e mulheres, que os espaços institucionais são 

reduzidos para a formação feminina, carregada de preconceito (...”). (Ib.: 77) 

 Portanto, desde o surgimento do capitalismo até a atualidade as 

modalidades da divisão do trabalho entre os sexos acompanham as 

determinações históricas das relações de produção, entre elas: o aprimoramento 

e/ou mudanças dos modos de produção, produção de excedente, tempo de 

trabalho, salários, qualificação/ capacitação profissional, etc. 
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 Ou seja, “a divisão do trabalho entre os sexos remete à relação social 

homens/ mulheres, que atravessa e é atravessada pelas outras modalidades da 

divisão social do trabalho”. (HIRATA, 2002: 234). 

 

 Mesmo diante as fragilidades, o século XIX ficou conhecido como o 

“século do feminismo”, resultante da mobilização dos movimentos coletivos de 

mulheres.  

 

 “Mulheres que se fizeram sentir como produto do processo de 

industrialização que exigia cada vez mais quadros administrativos e uma esfera 

de comercialização nos quais as mulheres pareciam imprescindíveis”. 

(GONÇALVES, 2006: 35). 

 

 A partir de uma revisão de literatura, constatamos que as áreas 

históricas de ocupação no trabalho onde as mulheres mais se concentram estão 

relacionadas, em sua maioria, ao setor de prestação de serviços. Já, nas 

atividades fabris, por exemplo, as principais funções desempenhadas pelas 

mulheres se referem às atividades de maior paciência, e que requerem mais 

habilidades manuais e de criatividade. E no ramo da indústria eletrônica estão 

associadas às de maior precisão.  

 

 
As mulheres obtêm cargos menos elevados com os mesmos 
diplomas e, sobretudo, são mais atingidas, proporcionalmente, 
pelo desemprego, pela precarização de empregos relegadas 
com mais facilidades a cargos de trabalho parcial. (BOURDIEU: 
2003, p. 111-112). 

 
 
  
 À medida que vêm se dando o crescimento da participação de 

mulheres nos setores produtivos da economia, e diante das mudanças estruturais 

e o surgimento de novos arranjos familiares, as mulheres passaram a assumir 

uma parte, ou senão, o total encargo no sustento da família. 
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 Porém, a divisão das responsabilidades e afazeres domésticos no 

interior da família nem sempre é partilhada com os homens. Ou seja, a superação 

da dupla jornada de trabalho ainda não constitui uma realidade presente na vida 

das mulheres. 
 

 
As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do 
mundo dos negócios eram sempre muito grandes, 
independentemente da classe social a que pertencessem. Da 
variação salarial à intimidação física, da desqualificação 
intelectual ao assédio sexual, elas tiveram sempre de lutar 
contra inúmeros obstáculos para ingressar em um campo 
definido – pelos homens – como naturalmente masculino. 
(RAGO, 2007: p. 579) 

 
 

 
 Outro aspecto que limitou o campo de inserção de mulheres no mundo do 

trabalho consiste na ideologia de que mulher fora de casa não seria “bem vista”. 

Provocaria o rompimento dos laços afetivos e familiares, afetaria a dedicação com 

relação aos cuidados com os filhos e fragilizaria o interesse pelo casamento e 

pela maternidade. Ou seja, por longo tempo, o trabalho feminino representou uma 

ameaça à honra da mulher. 

  

 Na verdade, esses argumentos são reveladores de uma forte influência 

do pensamento positivista predominante numa sociedade patriarcal. 
 
 

Seguindo os ensinamentos de Augusto Comte, os membros do 
Apostulado Positivista do Brasil entendiam que a mulher não 
deveria possuir dinheiro – um objeto sujo, degradante e 
essencialmente masculino, portanto, contrário à sua natureza. A 
mulher deveria se restringir ao seu “espaço natural”, o lar, 
evitando toda sorte de contato e atividade que pudesse atraí-la 
para o mundo público. (Ib.: 592). 

 
 
 
 Entretanto as feministas não aceitaram tais argumentos com 

passividade. Inclusive, através da revista A mensageira, publicada em São Paulo 

entre 1897 e 1900; e mais tarde, através da Revista feminina, entre 1914 e 1936, 

elas sustentaram um discurso oposto ao destacarem os benefícios do trabalho 

feminino para além do espaço doméstico. 
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 Alegaram que “uma mulher profissionalmente ativa e politicamente 

participante, comprometida com os problemas da pátria (...) certamente teria 

melhores condições de desenvolver seu lado materno”. (Ib.: p. 590). 

  

 A reforma da condição judiciária da mulher contribuiu bastante para a 

ampliação do seu acesso ao mundo do trabalho e, por sua vez, também 

influenciou de forma significativa no processo de revolução da sexualidade 

feminina.   Igualmente, “a liberdade sexual das mulheres populares parece 

confirmar a idéia de que o controle intenso da sexualidade feminina estava 

vinculado ao regime de propriedade privada”. (SOIBET, 2007: p. 368). 

  

 Desde meados da década de 1970 aos dias atuais, temas 

considerados tabus pela sociedade e pela Igreja ganharam fôlego nas 

reivindicações feministas, no seio da sociedade civil e também passaram a ser 

propagados pelos meios de comunicação, a exemplo de: aborto, lesbianismo, 

práticas contraceptivas (Bauer, 2001). Ainda, liberação sexual, divórcio, 

ampliação das profissões, a publicização do espaço da mulher através de um 

contrato social e também sexual. 

  

 No campo da atenção jurídica à mulher, sem sombras de dúvida, o 

Estado assume papel primordial na (dês) construção de muitos valores 

burgueses, e através dele se faz necessária a legitimação de luta das mulheres. 

  

 Sobre esse aspecto, parafraseando Catharine Mackinnom (1995), a 

autora Duque-Arrazola ressalta a crítica de que, 
 
 
O Estado participa na política sexual do domínio masculino e é 
um poder que se configura como um poder masculino, como 
bem o refletem os aparelhos jurídicos, as leis, o Direito com seu 
caráter androcêntrico e patriarcal (FACIO, Alda, 1993), 
expressões diretas do lócus do Estado Moderno, no qual 
mulheres, negros e indígenas têm sido impedidos do poder da 
palavra, do poder de nomear e criar as leis que contestem as 
diferentes formas de discriminação e desigualdade social, por 
exemplo. (Duque-Arrazola, 2004: p. 88). 
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 A compreensão da referida autora se remete também às análises sobre 

contrato social e contrato sexual, traduzidas por Carole Pateman. Neste caso, 

Duque- Arrazola (Ib, p. 92) nos remete à relação que Pateman (1993) estabelece 

entre o contrato sexual e a gênese do direito político, incorporando-se como um 

“direito patriarcal”. Para Pateman, a história do contrato social é “uma estória de 

liberdade, enquanto que a história do contrato sexual é uma história de sujeição” 

(Ib.). 
 

 
O contrato original cria ambas, a liberdade para os homens e a 
dominação ou a sujeição para as mulheres. Assim sendo, a 
liberdade civil não é universal, é masculina e depende do direito 
patriarcal. (...) cria o direito político dos homens sobre as 
mulheres e de seu acesso ao corpo das mulheres. (p. 94). 
 
 
 

 Portanto, as mulheres se deparam ao longo da história, com o desafio 

de alcançarem a liberdade sexual que rompa com toda ou qualquer forma de 

sujeição, de subordinação da mulher ao desejo do homem. 

 Negativamente, os meios de comunicação, principalmente a mídia 

brasileira, mais precisamente, a televisão, reforça essa condição de sujeição da 

mulher na garantia da satisfação sexual masculina.  

 A imagem da sensualidade feminina é explorada de forma excessiva, e 

em muitos casos, reduzida ao símbolo sexual ou mero objeto de prazer 

masculino. 

 Há uma banalização da imagem da mulher brasileira na mídia que 

reforça o papel de dominação dos homens, inclusive, através das letras de 

músicas, da associação da imagem da mulher à venda de produtos de consumo, 

etc.  

 São poucas ainda as referências à mulher pública dissociada da 

imagem de “mulher impura”, promíscua, imagem do desejo, sedução e consumo. 

 Desse modo percebemos que a legitimidade da condição da mulher 

como ser racional dotado de capacidade intelectiva, moral e laborativa, na 

verdade se configura como uma conquista mais recente e que foi promovida 

também pelo movimento feminista. 
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 Concordamos com a compreensão de Duque-Arrazola (2004) ao 

defender que a emancipação da mulher está relacionada à sua inserção no 

processo de desenvolvimento econômico do país. Mediante a ampliação do 

acesso feminino ao emprego e ao mercado. 

 Sabemos que a equidade no Brasil é garantida a partir da condição 

econômica (a condição de classe) que assumimos. Logo, mulheres 

economicamente independentes alcançam maiores garantias de equidade. 

 Portanto, muitas vezes, a igualdade entre homens e mulheres está 

vinculada mais à ordem da economia do que das relações desiguais de gênero: 

“quanto mais dependente economicamente e quanto mais pobre a mulher for – 

mais expressiva será a sua subordinação de gêner”. (Duque-Arrazola, 2004: p. 

289). 

 Romper com as condições históricas de subordinação que assinalamos 

ao longo do nosso estudo, implicará na construção de um empoderamento14 
feminino. Todavia, a mulher só atingirá – de fato – um grau de empoderamento, 

quando for garantida a sua autonomia profissional e a sua emancipação humana. 

 Confirmamos, portanto, que o nosso propósito ao trazer nesse capítulo 

o debate sobre o significado da inserção das mulheres no mundo do trabalho 

refere-se ao entendimento de que a posição que ocupamos nas relações de 

produção, ou seja, na divisão sexual do trabalho interfere diretamente nas 

relações de gênero. 

 Afinal, NOGUEIRA (2004: p. 37), parafraseando Juliet Mitchell (1977), 

“ao explicar a situação da mulher na sociedade, afirma que a dialética produção-

reprodução social define o lugar da mulher na sociedade de classes”. 

 Vamos mais além, entendemos que as garantias de acesso e 

permanência das mulheres no mercado de trabalho requerem a participação do 

Estado através da promoção e efetivação de políticas públicas para as mulheres. 

 Referimo-nos à construção de políticas que levem em consideração a 

diversidade sexual, o papel da mulher na luta pelo enfrentamento da pobreza, o 

respeito aos direitos reprodutivos, a promoção de uma educação inclusiva, a 

                                                 
14 Nas análises de ARRAZOLA (2004), empoderamento é resultante da mediação entre a 
superação da subordinação de gênero que, por sua vez, está imbricada na subalternidade de 
classe. Empoderamento consiste em “dar poder”, conceder a alguém o exercício do poder. 
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valorização da imagem feminina através dos meios de comunicação, da cultura e 

da mídia, o enfrentamento a violência e ao assédio sexual e o reconhecimento do 

papel das mulheres na organização familiar e na organização política da 

sociedade. 

 Ou seja, a criação de mecanismos políticos e econômicos que também 

respondam efetivamente às lacunas geradas pelo projeto neoliberal que corrobora 

para a intensificação da precarização do trabalho, sobretudo, face à feminização 

do trabalho. 

 Hirata (2001-2002: p. 143) nos revela que com o neoliberalismo, “as 

políticas do governo impulsionaram a mundialização (...). Tivemos como 

corolários as privatizações, o desenvolvimento da subcontratação e da 

externalização da produção”. Essas características apresentadas pela política 

neoliberal têm relevantes conseqüências na divisão sexual do trabalho, 

acrescenta Nogueira (2004). 

 Concordamos com ambas as autoras quando elas afirmam que, apesar 

do aumento da inserção da mulher trabalhadora no espaço formal e informal do 

mercado de trabalho, 

 
 

(...), as desigualdades de salários não diminuíram, que as 
condições de trabalho de saúde não melhoraram, e que a divisão 
do trabalho doméstico não se modificou substancialmente, a 
despeito de um maior envolvimento nas responsabilidades 
profissionais por parte das mulheres. (IN Nogueira: 2004: p. 39). 

 

 

 Nogueira (Ib.: p. 87) avalia que o impacto das políticas de flexibilização 

do trabalho constitui “um grande risco para toda a classe trabalhadora, em 

especial para a mulher trabalhadora, justamente por contribuir para o 

agravamento de uma “precarização social e um maior grau de exploração” (p. 88 

– 89), consequentemente, provocará uma nova fragilização das relações de 

gênero. 

 Trata-se nas palavras de Gebara (2001, p. 40) de um duplo jogo do 

capitalismo, que diz que “promove as mulheres, joga os homens contra as 
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mulheres, mas na realidade mantém o regime de exploração, (...) a sobrevivência 

é garantida com o preço do sangue feminino”.  

 A autora também destaca que existe o feminismo, mas além do 

feminismo e, anterior ao feminismo tem a desestruturação social provocada por 

este capitalismo neoliberal. Ou seja, não se deve atribuir o crescimento do 

desemprego à inserção das mulheres no mundo do trabalho. 

 “Não foram as mulheres que criaram o desemprego dos homens 

embora muitos homens achem que o fato das mulheres ter entrado no mundo do 

trabalho, tomaram o lugar dos homens”. (Ib.: p. 41). 

 
 
2.3 – O Feminismo no Brasil: trilhando caminhos na trajetória de luta das 
mulheres 
  

 

 Os estudos já existentes sobre o surgimento do feminismo no Brasil 

nos advertem se tratar de um movimento fragmentado e que segue diversas 

tendências (e fases) ao longo de sua história. 

 Tiene (2004) assinala que durante o Brasil Império a luta da mulher 

pela emancipação social também esteve vinculada à luta do movimento 

abolicionista. 

 Em sua primeira fase, o feminismo ganhou força através do desejo de 

luta das mulheres pelo sufrágio universal. A organização do movimento de 

mulheres no Brasil avançou a partir da necessidade da inserção política e, 

portanto, da luta pela participação eleitoral das mulheres no cenário político 

brasileiro. 

 Entretanto, a luta coletiva mundial do segmento feminino, que 

aconteceu de uma forma desigual, de país para país, não se limitou ao exercício 

de acesso de direito ao voto; assumiu outras bandeiras, entre elas, o direito ao 

trabalho, a proteção à lei, a emancipação feminina, o acesso à educação, etc. 

 Em nível nacional, durante essa primeira fase do movimento, o 

feminismo esteve fortemente associado à algumas personalidades, como por 
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exemplo, ao nome de Bertha Lutz, cuja trajetória de luta se efetivou durante a 

década de 1920, estendeu-se até 1970 e só foi interrompida devido à sua morte. 

 

 A primeira vertente do movimento feminista brasileiro desenvolvido 

nas primeiras décadas do século XX foi identificada por Céli Regina Jardim Pinto 

(2003) como sendo uma vertente conservadora. 

 Essa vertente foi liderada por Bertha Lutz, e trazia como principal 

reivindicação, a inclusão da mulher como sujeito portador de direitos políticos (ib: 

14).  

 Portanto, referendava um debate sobre o direito/ acesso da mulher ao 

voto e não incorporava ainda a luta mais ampla pelo enfrentamento das 

desigualdades de gênero; tampouco, o embate acerca da posição de dominação 

defendida para o homem. 

 

 A segunda vertente, intitulada de feminismo difuso já introduzia a 

discussão acerca da dominação dos homens, dentro da lógica do patriarcado. 

Apropriou-se também da luta pela defesa da educação da mulher e trouxe breves 

aproximações sobre a inserção da mulher no mundo público, que até então era 

considerado um espaço apenas para os homens. E, também, remeteu os 

primeiros ensaios sobre sexualidade e divórcio. 

 

 Já a terceira vertente esteve mais associada ao movimento anarquista 

e, posteriormente, ao Partido Comunista.  

  Essa vertente teve como destaque a participação de Maria Lacerda de 

Moura e também contou com as lideranças de “mulheres trabalhadoras e 

intelectuais, militantes desse movimento de esquerda que defendem a liberação 

da mulher de uma forma radical”, tendo na maioria das vezes a questão da 

exploração do trabalho como central. (PINTO, 2003: 13) 

 Retomando a primeira vertente, tinha-se como principal bandeira de 

luta, o acesso ao voto. A discussão acerca do direito ao voto para as mulheres foi 

analisada pela Constituinte republicana de 1891, mas foi fortemente recusada, 

pois para os legisladores da época, a mulher não era concebida como indivíduo 

dotado de direito e a sua exclusão era aceita de forma natural pela maioria 
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burguesa. Porém, diante da não aprovação do voto feminino pela Constituinte, em 

1910 um grupo de mulheres fundou o partido republicano Feminino. 

 Na verdade, a decisão pela fundação de um partido, ao invés de um clube 

ou associação, referendava uma vontade política daquelas mulheres.  

  
O estatuto do partido dava uma idéia muito clara do que 
pretendiam essas mulheres: não defendiam apenas o direito ao 
voto, mas falavam de emancipação e independência. Atribuíam à 
mulher qualidade para exercer a cidadania no mundo da política 
(o patriotismo) e no do trabalho. E, extrapolando a questão dos 
direitos, propugnavam o fim da exploração sexual, adiantando 
em mais de 50 anos a luta das feministas da segunda metade do 
século XX”. (Ib.: p. 18). 

 

 

 As principais fundadoras do partido foram: a professora Leolinda 

Daltro, uma mulher separada do marido e que criou os seus cinco filhos sozinha; 

e, a outra, Gilka Machado, era uma poetisa que publicou vários poemas eróticos. 

 Nos últimos anos da década de 1910, o Partido Republicano Feminino 

foi extinto. Seguidamente, teve espaço a criação da Federação Brasileira para o 

Progresso Feminino (FBPF). 

 “A história da Federação Brasileira Para o Progresso Feminino está 

intimamente relacionada à volta de Bertha Lutz ao Brasil, em 1918, depois de um 

longo período de estudo em Paris”. (Ib: p.21). 

 Betha Lutz formou-se em biologia na Sorbonne e depois em Direito (em 

1934) e teve como suporte para a consolidação da sua trajetória de liderança no 

movimento feminista, o fato de dispor de condições econômicas e culturais 

(intelectual), que colaboraram para a sua inserção no serviço público da época, 

na qualidade de cientista. Em 1922, após voltar dos Estados Unidos, organizou o I 

Congresso Internacional feminista no Rio de Janeiro. 

 Lutz compôs, portanto, um grupo que – apesar de elitista – teve um 

papel significativo na luta central da Federação Brasileira para o Progresso 

Feminino, pelo direito ao voto. Compunham também esse grupo: Jerônima 

Mesquita (filha de um barão e baronesa do Bonfim e que viveu na França e na 

Suíça), Ana Amélia Carneiro Mendonça (filha de um engenheiro proprietário de 

uma siderúrgica), Maria Eugênia Celso (filha de um conde e historiador chamado 
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Afonso Celso e neta do visconde de Ouro Preto). Enfim, personalidades da elite 

brasileira. 

 Em 1927, o grupo organizou um abaixo-assinado pela defesa da 

aprovação de um projeto que legalizava o voto da mulher e que foi levado ao 

Senado. Contaram com 2.000 assinaturas de mulheres em todo país, considerado 

um número significativo se avaliadas as dificuldades com relação ao 

analfabetismo feminino e à limitação das mulheres ao mundo doméstico (privado). 

 Ainda nesse ano, Bertha Lutz e Carmem Portinho se engajaram na 

campanha de Juvenal Lamartine para governador do Rio Grande do Norte e 

firmaram alianças políticas, pelas quais Lamartine garantia que, se eleito, 

defenderia e aprovaria a implantação do voto feminino. 

 Assim, após eleito, Lamartine cumpriu com os seus acordos de 

campanha e aprovou o alistamento para as mulheres. Em 25 de novembro de 

1927 foi aprovado o parecer que permitiu que Celina Guimarães Viana 

(professora de Mossoró) se tornasse a primeira eleitora do Brasil. 

 No final da década de 1920, a advogada gaúcha Natércia Silveira 

disputou e ganhou a liderança da FBPF, mas teve que se retirar da federação em 

1929 quando escolheu apoiar a candidatura de Getúlio Vargas à Presidência da 

República, o que gerou alguns conflitos internos na Federação. 

 Outras personalidades que se destacaram na luta pelo voto, nomeadas 

por PINTO (2003) foram: Elvira Komel (primeira mulher mineira eleitora – em 

1928), Julia Alves Barbosa (que em 1927 recebeu a aprovação para o seu 

alistamento no Rio Grande do Norte). 

  
Durante a Revolução de 1930, Elvira criou o batalhão Feminino 
João Pessoa, alistando 8.000 mulheres que trabalharam na 
retaguarda do movimento revolucionário. Com o fim da 
revolução, transformou o batalhão em uma associação para lutar 
pelos direitos das mulheres. Em 1931 promoveu o 1º Congresso 
Feminino Mineiro (...), morreu em 1932, com 26 anos. (Pinto: 
2003). 

 

 

 Finalmente, em 1932, com a aprovação do novo código eleitoral, a 

mulher foi inserida e, portanto, reconhecida como detentora do direito de votar e 

ser votada. Posteriormente, a FBPF tentou eleger Bertha Lutz para a Constituinte 
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de 1934, mas ela conseguiu apenas permanecer na condição de suplente. Porém, 

em 1936, com a morte de um dos deputados, Lutz assumiu a cadeira. Nessa 

mesma época, a Federação promoveu o III Congresso nacional feminista e 

fomentou o debate pra aumentar os direitos das mulheres. Em 1937, com o golpe 

militar, a FBPC não foi extinta, mas perdeu forças, sem conseguir se reerguer 

mesmo após o período da redemocratização (1945). 

 Em seguida, abriu-se espaço para a segunda vertente do movimento 

feminista brasileiro que direcionou a militância para o âmbito do jornalismo. 

 Uma presença marcante nas atividades feministas em jornais foi 

Francisca Senhorinha Motta Diniz, apontada como a primeira mulher a fundar um 

jornal no Brasil – O Sexo Feminino, em 1873, em Minas Gerais. 

 Mais tarde, o jornal transferiu-se para a cidade do Rio de Janeiro e 

assumiu o nome de 15 de novembro do Sexo Feminino, a partir da Proclamação 

da República; durou até 1890. 

 Através desse veículo, novas questões com relação aos direitos civis, 

os direitos no casamento e o incentivo à educação das mulheres foram destaques 

na trajetória do feminismo. 

 A historiografia aponta um outro jornal também importante na época: a 

Família, editado por Josephina Álvares de Azevedo, circulando em São Paulo 

entre 1888 e 1897. Houve, ainda, o jornal Pela Mulher, fundado em 1898 por 

Andradina de Oliveira, na cidade de Bagé – RS, que durou nove anos e depois foi 

transformado em revista. A feminista Andradina tornou-se escritora e publicou 

uma obra considerada polêmica para a época - intitulada O Divórcio. 

 Passada a febre do jornalismo, ganhou espaço a terceira vertente do 

movimento feminista brasileiro, cuja direção apontava para a defesa da inserção 

da mulher no espaço público como espaço de luta contra a sua dominação e 

aproximando essa questão à luta de classes. 

 Luci Fabbri foi uma das principais líderes e intelectual anarquista 

brasileira que despertou atenção para um movimento feminista libertário. 

 “A primeira manifestação de mulheres próximas ao anarquismo 

apareceu no início do século XX em um texto distribuído pela União das 

Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas do Rio de Janeiro”. (PINTO, 2003: p. 

34). 
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 Essa vertente trazida pelas mulheres líderes anarquistas no início do 

século XX, estabelecia o debate em torno da relação de dominação dos homens 

sobre as mulheres. Ou seja, fomentou o movimento de contestação sobre o poder 

dos homens e sobre a exploração das mulheres no trabalho, em específico, a 

questão da dupla jornada de trabalho. 

 Neste caso, uma personalidade que se destacou foi Maria Lacerda de 

Moura que, inclusive, trouxe o debate acerca da “defesa do amor livre e da 

educação sexual (...). Ainda, se colocou abertamente contra as idéias da 

existência de Deus e do amor à pátria”. (Ib., p. 36-37). 

 Na trajetória do movimento feminista, tivemos: a Criação do Conselho 

Nacional de Mulheres (em 1949), por Romy Medeiros e que no decorrer dos anos 

cinqüenta, se apresentou como uma forte militante na defesa dos direitos das 

mulheres casadas junto ao Congresso Nacional, levando-o aprovar o Estatuto da 

Mulher Casada em 196215; a partir de 1964, principalmente, após 1968, o país 

assistiu ao exílio de um número elevado de mulheres, entre militantes e 

companheiras de homens que atuavam nas organizações políticas de esquerda. 

E, finalmente, o ano de 1975 considerado como marco inaugural do movimento 

feminista brasileiro. 
 

 
Em 1975 (...) o que marcou realmente o ano na história do 
feminismo foi a decisão da ONU (Organização das Nações 
Unidas) de defini-lo como o ano Internacional da Mulher e o 
primeiro ano da década da mulher realizando ainda uma 
conferência sobre o assunto no México. (...). (PINTO, 2003: p. 
56). 

 
  

 No Brasil, o evento realizado para comemorar o Ano Internacional da 

Mulher ocorreu no Rio de Janeiro, nesse mesmo ano, e intitulado “O papel e o 

comportamento da mulher na realidade brasileira”, quando a partir daí foi criado o 

Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira que teve importante papel no 

movimento, até 1979.  

                                                 
15 De acordo com o Estatuto a Mulher Casada (lei 4.121/ 62), a partir de 1964, marido e mulher 
passaram a te os mesmos impedimentos legais, necessitando do consentimento mútuo para, por 
exemplo, dar fiança, alienar imóveis, oferecer bens em hipoteca, dentre outros. In PINTO, Céli 
Regina Jardim. Uma História do feminismo no Brasil. SP, Editora Perseu Abramo: 2003. 
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 Porém, em 1977, o Centro recebeu fortes influências de mulheres 

marxistas ligadas ao Partido Comunista pró-soviético. “As marxistas tendiam a 

reduzir a luta das mulheres à luta de classes”. (Pinto, 2003: p. 60). Concomitante, 

houve, também, uma direção liberal, cuja luta era voltada para direitos individuais.  
 
 

 
No Brasil tanto o pensamento liberal como o marxista 
revolucionário dividiam a luta em dois campos exclusivos: o 
primeiro, da democracia contra a ditadura; o segundo, do 
proletariado contra a burguesia. Nesse cenário, as mulheres 
entravam em contato com o feminismo internacional por meio de 
viagens ou literatura. (Ib.: p. 61). 

 
 
 
 Esse ano de 1975 também ficou conhecido como o ano da organização 

do Movimento Feminino pela anistia, fundado por Terezinha Zerbini. De 1975 a 

1979, o Movimento avança na luta por direitos sociais remando a favor da 

democratização no país. 

 Nos anos oitenta abriu-se uma nova divisão no movimento feminista 

brasileiro, cujas mulheres se organizaram por grupos temáticos, entre eles: 

grupos que se voltaram mais para a questão da violência contra a mulher e da 

saúde.  

 Ganha forças também o chamado “feminismo acadêmico” com ênfase 

de estudos na área de ciências humanas e educação, inclusive, com a criação de 

Núcleos de Pesquisa em Estudos da Mulher; permeada, ainda, por três 

perspectivas do feminismo no campo político. 

 Há vários nomes que se destacaram na história da luta feminina 

brasileira. E, entre as mulheres nordestinas, Falci (2007, p. 252) destaca:  
 

 
Dionísia Gonçalves Pinto e Firmina dos Reis. Naturais do 
Nordeste, a primeira, de alcunha Nísia Floresta Brasileira, 
nascida no interior do Rio Grande do Norte, em Papari, em 1810, 
é apontada com precursora, no Brasil, da idéias de igualdade e 
independência da mulher (...). A segunda, Maria Firmina dos 
Reis, foi uma escritora mulata maranhense, professora pública e 
autora de contos e romances (...) Houve, ainda, a piauiense 
Amélia de Freitas Beviláquia e Rachel de Queiroz.  
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 A relação do feminismo com o campo político a partir de 1979 deve ser 

examinada de três perspectivas complementares: a conquista de espaços no 

plano institucional, por meio de Conselhos da Condição da Mulher e Delegacias 

da Mulher; “a presença de mulheres nos cargos eletivos; e as formas alternativas 

de participação política”. (PINTO, 2003: p. 68). 

  

 Segundo PINTO (2003), deparamo-nos ainda com a criação de 

conselhos e de ministérios voltados exclusivamente para as questões da mulher e 

que implicou na institucionalização do Movimento. A institucionalização do 

movimento feminista brasileiro, no contexto da década de 1980, ocorreu através 

de tendências opostas: a inclusão de feministas nos partidos políticos PMDB e PT 

e, uma outra que consistia no movimento contra a institucionalização do 

movimento feminista. Portanto, configurado por um movimento denominado 

partidário e outro que insistia na defesa de um movimento libertário. 

  

 Essa institucionalização deu-se através da inserção de mulheres nos 

conselhos estaduais e diante do reconhecimento da especificidade da condição 

feminina pelo Estado Brasileiro e pelos governos federal e estadual que os 

levaram a incluir propostas do movimento na Constituição Federal e na 

elaboração de políticas públicas voltadas para o enfrentamento das práticas de 

discriminação e de opressão vivenciadas pelas mulheres. 

  

 Lobo apud. Pinto (2003: p. 71) traz uma reflexão acerca do processo 

de institucionalização do movimento ao assinalar que,  

 
A forma de recrutamento das mulheres para ocupar posições 
em conselhos ou em outros órgãos estatais é definidora da 
relação do movimento com o Estado e da independência do 
primeiro em relação ao segundo. Se o recrutamento ocorre a 
partir do Estado, a tendência é que partido e movimento 
venham a se confundir (...), e, as feministas ficando de alguma 
forma comprometidas com as propostas de governo. De outra 
sorte, se o recrutamento realiza-se a partir dos movimentos, há 
em princípio a possibilidade de se constituir um espaço 
independente. 
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 Em 1985, tivemos a criação do Conselho Nacional da Condição da 

Mulher junto ao Ministério da Justiça, recebendo orçamento próprio e a presidente 

assumiu status de ministro. Com a entrada de Collor, O CNDM perdeu seu 

orçamento e a ocupação do cargo de conselheiras passou a acontecer por 

indicação, concentrando mulheres que – na maioria das vezes – traziam pouca ou 

nenhuma experiência no movimento feminista. 

 

 Outro dos momentos áureos com relação aos direitos das mulheres se 

destacam a partir da promulgação da Constituição de 1988, que estabelece no 

caput do artigo 5º, a igualdade de todos perante a lei sem distinção de qualquer 

natureza, reforçado no inciso I, com a declaração de que homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações. 

 

 Em 1994, a Convenção de Belém do Pará, ou Convenção 

Interamericana para “Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher”, 

incorpora o conceito gênero, ao conceituar que a violência contra a mulher implica 

“qualquer ação ou conduta baseada no gênero”, e que “cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher”, tanto no âmbito público como 

no privado. Estabeleceu ainda os deveres dos Estados-parte ao criar medidas 

para o seu enfrentamento. 

 

 Em 1999, a Organização das Nações Unidas aprovou e designou o 25 

de novembro como o Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra a 

Mulher. Com a virada do século, assistimos a uma crescente participação da 

mulher nas campanhas eleitorais e na política institucional.  Novos avanços foram 

possibilitados através da ampliação do número de mulheres no ensino superior e 

despontando nas mais diversas carreiras. Também o crescimento de 

Organizações Não-Governamentais no campo de atuação junto às questões 

relacionadas às mulheres. Bem como, a atuação junto ao Legislativo, através da 

participação política, na revisão e reformulação de leis importantes para o campo 

dos direitos de saúde da mulher e de prevenção e proteção contra a violência, 

etc.  
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 Em maio de 2003, através da Lei 10.683, foi criada a Secretaria 

Especial de Políticas Para as Mulheres (SPPM) no Brasil, com o status de 

Ministério, vinculado à Presidência da República. Nesse mesmo ano, assistimos 

uma reorganização do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.  

 

 Também, tivemos a aprovação da Lei N º 10714 de 13 de agosto de 

2003, autorizando o Poder Executivo a disponibilizar, em âmbito nacional, um 

número telefônico destinado ao atendimento das denúncias de violência contra a 

mulher – o número 180.  Já, em novembro de 2003 foi aprovada a Lei N º 10.778, 

estabelecendo a notificação compulsória, no território nacional, do caso de 

violência contra a mulher que for atendida em serviço de saúde, públicos ou 

privados. 

 

 No ano de 2004 aconteceu a I Conferência Nacional de Políticas 
Para as Mulheres que contou com participação das representantes do 

movimento de mulheres e feministas e resultou na aprovação do Decreto N º 5390 

de 08 de março de 2005, incluindo o I Plano Nacional de Políticas Para as 

Mulheres. Também, foi instituído o Comitê de Monitoramento do Plano Nacional 

de Políticas para as Mulheres. 

 

 Em 22 de setembro de 2006 assistimos à criação da Lei 11340, 

conhecida como Lei “Maria da Penha”, criando mecanismos para a coibição e 

prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Através da Lei Maria 

da Penha, aprovou-se a Criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

com competência civil e criminal para julgar os crimes de violência e foram 

implementadas as medidas de assistência e proteção das mulheres em situação 

de violência.  

   

 A II Conferência Nacional de Políticas Para as Mulheres aconteceu 

em 2007 e foi lançado o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a 

Mulher, com definição de recursos financeiros para projetos nessa área. 
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2.4 – O Movimento Feminista articulado aos Movimentos Sociais: em busca 
de novas conquistas 
 

 No Brasil, o movimento de luta pelos direitos das mulheres pode ser 

considerado um fenômeno recente.  

 A organização do movimento feminista tornou-se mais visível no fim 

dos anos sessenta, porém, eclodiu mesmo como parte integrante dos movimentos 

populares já na década de oitenta, a partir dos chamados “novos movimentos 

sociais” e quando já caminhávamos num processo de luta pela redemocratização 

do país. 

 Desse modo, Gebara assinala que “o movimento não é propriamente 

um movimento em si, mas uma perspectiva dentro de qualquer movimento”. 

(2001: p. 20). 

 Assim, teóricos, como Tiene16 (2004) afirmam que “o feminismo é um 

movimento complexo e diversos grupos reivindicaram esse nome, além de outras 

diversidades de ações também empreendidas em nome do feminismo”. 

 As duas formas de luta foram, portanto, reconhecidas como 

importantes em toda a trajetória. 

 Os movimentos sociais brasileiros emergiram da organização e do 

fortalecimento da sociedade civil, como expressões de resistência e de protesto 

às posturas de opressão resultantes dos longos anos de ditadura militar, e de 

organização política dos trabalhadores, e que exprimem necessidades coletivas 

não-atendidas; constituindo-se como lutas sociais em busca da redemocratização 

do país e da constituição de direitos sociais.  

                                                 
16 “No Brasil, por muito tempo, as mulheres dos meios populares tinham receio desse nome, e 
Saffioti (1979, p. 132) encontra uma explicação muito plausível para isso: ela observa que o 
movimento se divide em duas vertentes, que chama de feminismo pequeno-burguês e de 
feminismo classista, considerando em primeiro lugar, que o feminismo não é desvinculado da 
classe. O primeiro luta por legislações e políticas que atendem aos interesses das mulheres dentro 
do sistema sociopolítico vigente, sem questionar sua estrutura. As mulheres defendem aí lutas 
específicas como: igualdade de direitos, igualdade no trabalho e no salário, direito reprodutivo etc.; 
o segundo, em uma ótica feminina, propõe mudanças estruturais no vigente sistema, defendendo 
que todo o esforço do movimento deve ser dirigido visando ao socialismo, considerando que com 
ele virá a igualdade social e de gênero. (...) Hoje, o movimento feminista reconhece a importância 
e o lugar da luta específica, como, também, tem convicção de que o socialismo não trará por si só 
a igualdade de gênero”. (2004: p. 51-52). 
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 Os movimentos sociais assumem identidades embasadas de rigor 

ideológico, político e social. GOHN (2002: p. 258) discute que as ideologias são 

“marcos referenciais estratégicos fundamentais para criar a identidade dos 

movimentos e que a cultura política se constrói ao longo da trajetória (...). A partir 

da experiência vivenciada no cotidiano”. 

 Os movimentos sociais se estruturam como sendo práticas formais 

e/ou movimentos soltos (práticas informais), inclusive, podendo assumir um estilo 

organizacional composto de cargos e funções (quando, formal) e que possa se 

articular a projetos sociais, coletivos e populares. E, estabelecem relações de 

embates com seus opositores. “Os opositores de um movimento social são 

sempre os sujeitos que detêm o poder sobre o bem demandado”. (Ib.: p. 262). 

  

 De acordo com sua etnologia, Tilly, apud. Gohn (2002) assinala que os 

movimentos sociais também são agrupados por categorias: 1) construídos a partir 

da origem social da instituição que apóia ou obriga seus demandatários; 2) 

construídos a partir das características da natureza humana: sexo, idade, raça e 

cor; 3) construídos a partir de determinados problemas sociais; 4) construídos em 

função de questões da conjuntura das políticas de uma nação (socieconômica, 

cultural, etc.) e, 5) construídos a partir de uma ideologia. 

  

 No Brasil, o período entre 1981 e 1984, diante à crise econômica, 

social e política (ainda sob o controle do governo militar) foi incisivo e 

determinante para o fortalecimento dos movimentos sociais.  

  

 Seguidamente, contou com o ressurgimento dos partidos políticos, 

sobretudo, a influência do partido de esquerda, mais precisamente, o Partido dos 

Trabalhadores. Os movimentos sociais se fortaleceram a partir das conquistas 

adquiridas mediante a promulgação da Constituição de 1988, e também, com o 

fenômeno da eleição do 1º Presidente pelo voto direto (em 1989). 

 Diante desse cenário de mudanças, o Movimento de Mulheres ganhou 

novas expressões ao se articular à luta popular. Na verdade, introduzia-se “uma 

outra ordem de demanda, relativa aos direitos sociais modernos, que apelavam 
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para a igualdade e a liberdade, em termos das relações de raça, gênero e sexo”. 

(GONH: 2001: p. 283). 

 As mulheres se inseriram nas lutas comunitárias e populares em busca 

de reconhecimento social e político e na luta pela ampliação de direitos: direito à 

licença maternidade, abertura de creches, por melhores condições de moradia, 

educação, igualdade de acesso ao trabalho, etc.; articuladas às entidades 

organizativas da sociedade, aos sindicatos, às associações, etc. 

 As mulheres participaram também das manifestações de luta pelo 

direito à terra. Todavia, a “mobilização das mulheres rurais não se forma na 

prática sindical, mas a partir de debates sobre condições de vida realizados em 

pequenos grupos, a maioria de matriz religiosa ligados às pastorais (....)” 

(GIULANI, 2007:  p. 646). 

 Avançando para os anos noventa, novos elementos foram 

incorporados nos movimentos sociais, como a ampliação e pluralidade de 

interesses, a ocupação dos espaços representativos da sociedade civil, a postura 

propositiva, a abertura para o diálogo e negociações.  

 Ou seja, diante das novas demandas configuraram-se os chamados 

“Novos Movimentos Sociais” no país. Assumiu-se a liberdade como categoria 

central. E, os grupos sociais romperam com o paradigma de base classista; 

alguns se deslocaram do macro para o microestrutural. A questão do conflito 

entre grupos assumiu uma conotação mais positiva, ou seja, deixou de ser um 

elemento de contradição do capitalismo, à medida que os grupos sociais 

incorporaram as práticas de negociação e a busca do consenso. 

 A partir dos anos de 1990, as mulheres se inseriram de forma mais 

numerosa no movimento sindical, porém, se depararam com algumas posturas de 

discriminação dos homens participantes nos sindicatos, a exemplo da retração 

das candidaturas de mulheres. Ou seja, as mulheres, por constituírem ainda a 

minoria se comparado ao universo masculino, não receberam o apoio amplo e 

consideravelmente positivo dos seus próprios colegas sindicalistas. Reflete, 

portanto, a dificuldade de aceitação do espaço da mulher frente às decisões 

políticas e um boicote masculino sobre as possibilidades concretas de 

empoderamento das mulheres no espaço público. 
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 Na busca pelo reconhecimento político na sociedade brasileira, o 

movimento feminista estrategicamente se permitia cada vez mais ao diálogo e 

voltado para a articulação com os demais movimentos sociais. 

 Percebemos que os novos movimentos sociais surgiram como 

movimentos pontuais, a partir de uma organização de forma mais descentralizada 

e difusa e incorporando uma luta por direitos sociais. 

 Segundo JEZINE (2006: p. 88), sob uma perspectiva modernizadora, 

“os novos movimentos sociais não negam a existência de luta de classes como 

produto da sociedade capitalista”. Mas, também, assumem o desafio de construir 

novas perspectivas de formação social. 

 E, um dos caminhos adotados dentro desse processo social, foi a 

Educação Popular. A educação popular se enaltece como sendo uma prática 

educativa que se realiza nos movimentos sociais e caracteriza-se como “elemento 

articulador de diversos grupos sociais e instâncias governamentais e não – 

governamentais.” (Ib.: p. 90). 

 Os movimentos sociais atuam na proposta de construção de sujeitos 

críticos e autônomos, ampliando horizontes através da abertura de espaços 

públicos para além da intervenção estatal, como foi o caso das Organizações 

Não-Governamentais, que passaram a assumir também uma dimensão educativa. 

 
 
A dimensão educativa dos movimentos sociais repousa 
exatamente no fato destes se fundarem na esperança da 
possibilidade de construção de um mundo melhor e na crença de 
que é através da participação que os sujeitos coletivos podem 
interferir no processo histórico, impulsionando transformações e 
conquistas no campo social, político e econômico, em defesa 
dos direitos daqueles que vivenciam condições de exclusão, 
discriminação, desigualdade, etc.; na condição de vítimas de 
intolerância e/ ou carências sociais. (VASCONCELOS, 2006: p. 
105). 

 

 

 Na Paraíba, a trajetória dos movimentos sociais esteve atrelada à luta 

pelos Direitos Humanos e foram as ONGs as que mais se destacaram como 

sendo as principais protagonistas na prática em defesa dos direitos humanos. 
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 As autoras Zenaide &Carneiro (1995), afirmam que, 
 
 

No caso específico da Paraíba, as  ONGs relacionadas à luta 
pelos Direitos Humanos emergiram nos anos 70 nas 
modalidades de comissões, centros de defesa e associações. 
Nesta década destacam-se a criação do Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba, do Serviço de 
Paz e Justiça, a Comissão Pastoral da Terra e a Associação dos 
Amigos da Natureza.  Na década de 80 por sua vez, aparecem 
como atores da luta pelos Direitos Humanos em João Pessoa: O 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Assessoria e Educação 
Popular, a Associação Santos Dias, a Sociedade de Assessoria 
ao Movimento Popular e Sindical e o Movimento Nacional dos 
Meninos e Meninas de Rua. A década de 90, entretanto, marca a 
criação dos Conselhos de Cidadania, dentre os quais: Conselho 
Estadual de Defesa do Homem e do Cidadão, o Centro de 
Defesa da Mulher 8 de Março, o Conselho Estadual de Defesa 
da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Defesa 
da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Mulher, o Conselho Municipal de Defesa da 
Mulher. 
 
 

 

 Em busca de conhecer um pouco da história do Movimento Feminista 
na Paraíba, encontramos através do ensaio teórico apresentados por ABATH 

(2007), que em 1936, na Paraíba, foi criada a Liga Paraibana pelo Progresso 

Feminino, mas extinta no ano de 1937, devido à repressão praticada em nome da 

ditadura do ex-presidente Getúlio Vargas.  

 Na Paraíba, os grupos feministas se formaram a partir dos anos de 

1970, numa direção de oposição das mulheres paraibanas à ditadura militar; e 

mais por uma luta pela garantia de direitos humanos e civis, do que em torno de 

questões específicas de gênero. 

 O Grupo Feminista Maria Mulher (inicialmente chamado de Centro 
da Mulher de João Pessoa), por exemplo, foi criado em 1979 e considerado 

como sendo uma das primeiras organizações representativas de mulheres do 

Estado.  

 Era constituído por mulheres acadêmicas e que atuavam como 

militantes feministas. Centrava-se na defesa das idéias da emancipação da 

mulher e também na saúde da mulher. Relatos descrevem que esse grupo 

dissolveu-se no final da década de 1980. 
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 Em 1984, surgiu o grupo Raízes, na cidade de Campina Grande, 

através de um grupo de estudantes do curso de Psicologia da antiga Universidade 

Regional do Nordeste (URNE).  

 
Era um grupo feminista autônomo, formado por militantes 
voluntárias e de profissões variadas. Sua contribuição para o 
movimento na Paraíba se deu através do repasse de 
metodologia de trabalho com mulheres a organizações 
interessadas. (Albuquerque, 1992; apud. ABATH, 2007). 

 
 

 Em 1986, foi criado em João Pessoa, o grupo de origem partidária e 

ligada ao PC do B, intitulado União de Mulheres de Cruz das Armas. Esse grupo 

foi fundado por Maria Lúcia dos Santos Rocha e era constituído por “donas de 

casa, mulheres da classe trabalhadora e mulheres ligadas à Pastoral da Igreja, no 

bairro de Cruz das Armas e adjacências (Ib.)”. Esse grupo trabalhou em torno do 

enfrentamento da exploração da mulher no âmbito público e privado. 

 De acordo com os relatos da professora de Comunicação Social da 

Universidade Federal da Paraíba, Glória Rabay, uma das principais ativistas da 

luta a favor da mulher na Paraíba - através do Maria Mulher, afirma que as 

primeiras denúncias públicas que ocorreram no Estado se deram contra o 

assassinato de mulheres no Estado.  

 O Grupo Maria Mulher foi extinto em 1988, quando as suas integrantes 

(a maioria ligada à universidade) se dispersaram em busca de melhores 

condições de trabalho.  

 Durante os anos de 1988 a 1990, o movimento feminista em João 

Pessoa ficou atrelado a grupos de mulheres sindicalizadas, como o Departamento 

de Mulheres do PMDB e a Comissão de Mulheres do PT. 

  Na década de 1990 apareceram dois grupos feministas que atuam até 

hoje em João Pessoa: o Centro da Mulher 8 de Março e o Coletivo Feminista 

Cunha, tiveram como fundadoras principalmente mulheres que fizeram parte do 

Maria Mulher.  
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 Definindo-se como ONG de defesa dos direitos humanos e frente à luta 

pelos direitos das mulheres na Paraíba, o Centro de Mulher 8 de março (CM8M) 

foi criado em João Pessoa no ano de 1990 por iniciativa de ex-integrantes do 

grupo feminista “Maria Mulher”, impulsionadas pelo caso do assassinato da 

estudante universitária de Comunicação Social, Maria Cristina Batista da Silva – o 

caso “Cris”.  

 Desde a sua criação, o CM8M tem atendido mulheres vítimas da 

violência doméstica e sexual, como também seus familiares, através da prestação 

de serviços jurídico no sentido de dar orientação, informação e acompanhamento 

dos casos de violência e abordar as temáticas sobre sexualidade, doenças 

sexualmente transmissíveis, relações de gênero, dentre outros.  

A ONG - Coletivo Feminista CUNHÃ, que significa mulher em tupi, 

também foi criado em 1990, trabalha com o tema violência contra a mulher, a luta 

das mulheres nos assentamentos do Estado, a saúde da mulher e a luta pela 

cidadania. Além do Centro 8 de Março e do Coletivo Cunha, existem outros 

grupos que defendem as especificidades da mulher no Estado, como o 

Bamidelê, grupo de mulheres negras, e o Maria Quitéria, grupo de mulheres 

lésbicas.  

 Na Paraíba, consideramos que o movimento feminista constitui uma 

ciranda que foi orquestrada no/ pelos movimentos sociais organizados e inseridos 

na luta das mulheres. Verificamos que uma área temática em comum e 

fortemente privilegiada por todos esses grupos feministas foi a questão da saúde 

da mulher. 

Ao longo da sua trajetória, o movimento feminista paraibano tem 

contado com expressiva atuação de mulheres que fizeram e/ou fazem história no 

cenário nacional, como foi o caso de Anaíde Beirez (1905), Elizabeth Teixeira 

(1925), Margarida Maria Alves (1933), Maria da Penha Nascimento Silva (1949), 
entre outras.  

 ABATH (2007) destaca que a participação política histórica da mulher 

paraibana em sua trajetória de luta ocorre mais no plano não institucional, via 

movimentos sociais; do que de forma institucionalizada. Por isso envolve formas 



 121

de lutas diversificadas de mulheres, ou seja, diversos tipos de protestos 

femininos, sem necessariamente adotar uma direção política mais direta.   

 Porém, com a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para 

Mulheres no município de João Pessoa (em 2005) percebemos uma tendência à 

institucionalização do movimento de mulheres locais que passou a caminhar mais 

articulado com a agenda das ações públicas municipal.  
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CAPÍTULO III 
 
 

Gênero e Violência 
 

 

 O debate sobre a violência de gênero nos instiga à necessidade de 

superação de um tabu histórico que é pensar acerca dos diferentes aspectos em 

que a violência é praticada e questionarmos o motivo pelo qual o patriarcado 

influencia nas relações de gênero. 

 Trilhar por esse caminho nos levou às análises acerca das relações 

entre público e privado, à desmistificação entre esses “mundos” e, 

consequentemente, desvelou um grave problema social vivenciado pelas 

mulheres: a violência contra a mulher. 

 A violência de gênero e a violência contra a mulher se manifestam 

enquanto forma de violência física, psicológica e sexual17, a última, com 

predominância no âmbito doméstico, portanto, revelada sob a forma de violência 

doméstica. 

 Araújo (et all, 2004, p. 18), esclarece que a violência de gênero produz-

se e reproduz-se nas relações de poder onde se entrelaçam as categorias de 

gênero, classe, raça/étnica. Para as autoras esse tipo de violência não apenas 

expressa uma “forma particular da violência global mediatizada pela ordem 

patriarcal que dá aos homens o direito de dominar e controlar suas mulheres, 

podendo para isso usar a violência”. As autoras vão mais além, ampliaram esse 

conceito considerando as novas configurações das relações de gênero, portanto, 

compreendendo as relações afetivo-conjugais hetero e homossexuais. 

 

                                                 
17 Nas análises de Araújo, Martins e Santos (2004, 26), “violência física compreende agressões 
como tapas, pontapés, socos, empurrões, queimaduras, tentativas de homicídio e uso de 
instrumentos variados e uso de armas – faca ou armas de fogo”. Violência psicológica agrupa 
“agressões verbais, xingamentos, humilhações, ameaças, desqualificação, calúnia, acusações, 
críticas infundadas, privação de liberdade, abuso de poder e autoridade, exploração e 
constrangimentos de qualquer tipo, enfim, comportamentos que causam sofrimentos psíquicos à 
vítima”. Violência Sexual refere-se a “qualquer ato sexual a que a vítima é submetida contra sua 
vontade, como estupro ou tentativa de estupro, atentado violento ao pudor,a tos libidinosos, abuso 
sexual, sedução, assédio sexual. 
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 A violência de gênero, 

 
Engloba as diferentes formas de violência praticadas no âmbito 
das relações de gênero, não só a violência praticada por 
homens contra mulheres, mas também a violência praticada por 
mulheres contra homens, a violência entre mulheres e a 
violência entre homens” (Araújo, 2004: p. 21) 

 

 

  No que se refere à violência contra a mulher, com destaque para a 

violência doméstica, Saffiotti (2004) aponta que o descaso acerca da questão da 

violência contra a mulher era justificado no fato de referir-se ao universo privado 

das relações conjugais e, portanto, a porta para esse debate esteve trancada por 

muitas décadas.  

 Para Saffiotti, os estudos em torno da violência doméstica nos 

possibilitaram uma separação entre o espaço público e o privado, implicava numa 

barreira em denunciar ou tornar público que mulheres brasileiras sofriam esse tipo 

de violência. A violência doméstica tem lugar, predominantemente, no interior do 

domicílio (...). (2004, p. 72) 

 Segundo Gilberta Soares (representante feminista da ONG paraibana 

Cunhã – Coletivo Feminista), a necessidade de abrir as portas para esse debate 

dá-se pelo fato de ser no espaço doméstico o lugar onde a violência mais 

acontece e nas mais diversas formas. Destaca ainda que as pesquisas contrariam 

o senso comum ao revelarem que o espaço doméstico (a casa) configura-se, 

hoje, um dos lugares menos seguro para a mulher.  

 Historicamente, o espaço doméstico é um espaço de privação para as 

mulheres. 
 

 
A questão da violência contra a mulher foi sempre tratada no 
Brasil com um tema tabu, restrito à esfera privada. A posição do 
homem como portador do direito de vida ou morte sobre aqueles 
sob o seu teto tem raízes na casa grande escravocrata. A mulher 
naquela situação era frequentemente objeto de estupro. Ou era a 
mulher branca, que se submetia ao homem por ser este seu 
dever de esposa para reproduzir a prole, ou era a mulher negra, 
objeto de desejo do homem branco que se permitia com ela 
prazeres não permitidos na casa–grande. A não-submissão 
dessas mulheres ao poder do homem justificava a violência. 
(PINTO, 2003: p. 80). 
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 Não era competência do Estado intervir sobre o mundo privado das 

famílias, o que incluía não se inserir nas relações conflituosas familiares e, 

portanto, não interferir nos atos de violência praticados pelo marido contra a sua 

esposa e filhos. 

 Esse fenômeno social e histórico é resultante dessa estrutura 

instaurada pela violência e impregnada nos indivíduos. Vivemos numa sociedade 

violenta. “A violência doméstica é uma violência produzida por um sistema de 

violência (...) é produzida porque se permite ao macho um tipo de violência que 

não se permite à mulher, à fêmea”. (GEBARA: 2001) 

 Concordamos com Gebara (2001, p. 53), quando ela afirma que esse 

fenômeno resulta da imposição do pensamento de poder e posse legitimando o 

ato. Logo, não é do acaso que advém o pensamento dos homens, “as mulheres 

não são minhas, mas eu me aproprio delas”.  

 Esse discurso também é contextualizado pela banalização da violência 

simbólica, uma outra expressão de violência instaurada contra as mulheres, que 

está presente nas brincadeiras, nas músicas, nas propagandas, nas danças, nas 

piadas, etc, e fortemente reforçado pela mídia brasileira. A mulher passou a ser 

vista como produto de consumo, que pode ser consumido através de um baixo 

valor de mercado. 

 A violência de gênero está, portanto, presente no cotidiano da vida das 

mulheres brasileiras, 

 
Seja na idéias veiculadas nos meios de comunicação, na 
política, nas leis, no mercado de trabalho, na economia, na 
família, etc., mostrando-se nas diferenças entre as 
remunerações entre homens e mulheres, na responsabilização 
das mulheres pelos cuidados com os filhos, nas piadas 
machistas, na falta de apoio social para as mulheres que 
desejam se separar dos companheiros violentos, etc. (Azambuja: 
2004 , 271-272). 
 
 

 Outra forma de violência comumente enfrentada pelas mulheres é a 

repressão sexual, o não domínio sobre o próprio corpo e a repressão de sua 

sexualidade. 
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 No próprio mundo do trabalho, as longas jornadas, os maus-tratos de 

patrões e péssimas condições de trabalho e o assédio sexual também constituem 

exemplos históricos de violência contra a mulher. 

 Entendemos que a violência de gênero compreende homens e 

mulheres, porém, a historiografia apresenta serem as mulheres (de fato) as 

maiores vítimas, sobretudo, quando inseridas numa cultura patriarcal. Strey 

(2004) elucida que a violência de gênero é quase sinônimo de violência contra a 

mulher, o mesmo passando com violência doméstica e familiar; e que não são 

ocorrências isoladas. 

 Azambuja (2004: p. 272) defende que essas três últimas formas cabem 

dentro da primeira, mas a violência de gênero deve ficar separada, pois envolve 

não apenas as relações entre homens e mulheres, mas também entre adultos e 

crianças, pobres e ricos, negros e brancos, etc. 

  

 Com relação aos conceitos das três últimas formas, teremos:  

 
 
Violência doméstica é toda aquela que ocorre dentro do espaço 
familiar, é delimitada geograficamente. Na maior parte das vezes 
é cometida por familiares, mas isso não exclui que outras 
pessoas (por exemplo, empregados) também sejam vítimas de 
agressões ou que estranhos à família sejam os violentadores 
(por exemplo, invasão de residência). Portanto, a violência 
doméstica não é sinônimo de violência familiar, visto que esta 
última se restringe a atos ocorridos entre as pessoas de ligações 
consanqüíneas ou com laços afetivos próximos. Da mesma 
forma, ao falarmos em violência contra a mulher, apesar de 
incluirmos pessoas do sexo feminino de todas as faixas etárias, 
acabamos por excluir as de sexo masculino o que, no caso, do 
mau-trato infantil, não é nada raro. (Azambuja: 2004, p. 272-
273). 
 

 
 
 Ao entendermos as tipologias de violência, há uma outra questão que 

nos deve ficar bastante claro que é o fato de que a violência de gênero e as 

demais nos remete à uma análise da estrutura social, pois no Brasil, a violência, 

inclusive, a violência contra a mulher também se constitui um fenômeno 

associado às dificuldades econômicas. 
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3.1- A Violência Contra a Mulher: uma porta aberta para o diálogo sobre a 
implementação da política pública para mulheres 
 

 

 A violência contra a mulher é uma das expressões da questão social 

que atinge de forma significativa as mulheres brasileiras, está diretamente 

legitimada pela ordem patriarcal e traduz estruturas econômicas de classes. Ou 

seja, uma ordem histórica que legitima o poder (inclusive, o de provedor) e a 

dominação dos homens sobre as mulheres. 

 Saffiotti (1987, p. 50) explica que o patriarcado não se resume a uma 

sistema de dominação, modelado pela ideologia machista. Mais do que isto, “ele é 

também um sistema de exploração”. A dominação se situa nos campos políticos e 

ideológicos e a exploração refere-se ao terreno econômico. 

 A violência contra as mulheres reproduz, portanto, o poder do homem e 

a idéia de que as mulheres são objetos de posse. Percebemos que comumente 

homens recorrem à violência como uma forma para resolver os conflitos nas 

relações entre homens e mulheres e para impor a sua vontade. 

 “Independente de suas inúmeras formas de manifestações, a violência 

sempre é uma forma de exercício do poder físico, psicológico, econômico e 

político”. (Grossi: 2004, 199). 

 Há ainda uma tendência da naturalização da dominação masculina e 

da submissão feminina atrelada ao fenômeno da culpabilização entre as vítimas. 

Sobre essa questão, apreendemos através de Gebara (2001) que a culpa é 

aspecto expressivo e condutor da prática de intimidação nas relações sociais. 

Trata-se de uma culpa imposta através da cultura patriarcal, com o objetivo de 

preservar uma condição de submissão das mulheres perante os homens. 

 
 
Nas sociedades patriarcais existe uma hierarquia de culpa. A 
mulher se sente mais ou menos culpada, dependendo da pessoa 
socialmente mais importante ou menos importante. A culpa é 
hierárquica, a culpa é classista, a culpa é racista, a culpa é 
sexista. (GEBARA: 2001, p. 78) 
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 Araújo (et all, 2004, p. 31) aponta que “as próprias mulheres, ao 

internalizarem a desigualdade e a dominação, chegam muitas vezes acreditar que 

são culpadas pela violência que sofrem, ou mesmo justificam a violência 

masculina como própria da natureza dos homens”. 

 Isto decorre de uma relação histórica presente entre muitas famílias ao 

educarem seus entes nesta lógica da naturalização da subordinação das 

mulheres. Convivemos com esse modelo de criação de mulheres e homens que 

legitimam o patriarcado. 

 Faria (1997, p. 19) nos alerta que “a violência impune, humilha as 

mulheres e destrói seu amor – próprio”. A autora vai ainda mais além, para ela “a 

dependência, os sentimentos de desvalorização e de culpa acabam fazendo com 

que a mulher acredite que não há saída ou que a culpa é dela mesma” (ib.). 

  Mas, nem todas as mulheres compartilham das mesmas opiniões e 

tampouco se submetem à violência de forma passiva. Lembra-nos Araújo (et. all, 

2004, p. 31) que muitas mulheres reagem à agressão, denunciam seus 

agressores e conseguem sair da relação abusiva ou mudá-la. 

 
Denunciar implica dar visibilidade ao fenômeno, tornando pública 
a violência privada que, muitas vezes, por vergonha e temor à 
exposição, demora anos para acontecer. Denunciar implica 
também enfrentar o medo da perda e da possibilidade de 
separação, assim como as conseqüências da denúncia, como a 
revitimização, a privação econômica, a culpa e a frustração 
diante da impunidade do agressor. (Araújo, et. all, 2004, p. 32) 

 

 

 O movimento feminista contribuiu significativamente para a ruptura do 

silêncio ao denunciar as diferentes formas de manipulação do corpo da mulher, 

bem como, as situações de violência em que ela é submetida e ao exigir do 

Estado formas de intervenção sobre essa questão. 

 A luta contra a violência à mulher também ganha visibilidade a partir da 

aprovação dos tratados internacionais de direitos humanos. Inclusive, através da 

convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher no Brasil 

(Convenção de Belém do Pará, realizada em 6 de junho de 1994) seguem 

diretrizes aprovadas pela Organização dos Estados Americanos – OEA). 

Também, há de lembrarmos a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas 
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de Discriminação contra a Mulher – CEDAW, ratificada pelo Brasil em 01 de 

fevereiro de 1984. 

 “O Brasil, ao assinar e ratificar a Convenção para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, assumiu o compromisso internacional de 

promover e garantir os direitos humanos das mulheres a uma vida sem violência”. 

(Campos: 2004, p. 76). 

 Portanto, a década de 1990 se inicia com uma cobrança do papel do 

Estado frente à condição social das mulheres, cuja pauta se acentua na 

Conferência de Direitos Humanos de Viena (em 1993) e se espraia a idéia de que 

os governos devem assumir a responsabilidade de prevenir e combater à 

violência de gênero. A partir dessa premissa, o Estado autoriza a criação de 

alguns organismos para desempenharem tal função, entre eles: 

 

 
 
Os centros de referência para as mulheres, estimulados por uma 
política do Ministério da Justiça, para acolher, prestar 
atendimento e orientar as mulheres sobre os seus direitos; as 
casas-abrigo, espaços de endereço sigiloso, cuja atribuição é o 
recebimento das vítimas acompanhadas de seus filhos, a fim de 
preservar sua vida e desenvolver programas visando a ruptura 
com o ciclo da violência (...). Também as defensorias públicas, 
órgãos previstos constitucionalmente para a defesa dos 
cidadãos, em alguns locais se especializarem, pois 
reconhecendo que as mulheres eram a maioria dos usuários, 
passaram a fazer a orientação, encaminhamento, ajuizamento e 
defesa das mulheres na Justiça (...). (Negrão: 2004, p. 230). 
 
 
 

 Entre os diversos mecanismos legais adotados e que avançam desde a 

criação das DEAMs, dos JECRIMs e os organismos acima citados, contamos – 

hoje - também com a criação da lei11.340/06 a chamada Lei Maria da Penha, 

uma lei especifica me defesa da mulher e para coibir os casos de violência, sobre 

essa questão aprofundaremos mais adiante. 
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 Concordamos que  
 
 

Para assegurar uma verdadeira política de combate à violência 
contra as mulheres exige que se opere em rede, englobando a 
colaboração de diferentes áreas: polícia, magistratura, 
Ministério Público, defensoria pública, hospitais e profissionais 
da saúde, inclusive da área psi, da educação, do serviço social, 
etc., e grande número de abrigos muito bem geridos. 
(SAFFIOTI, 2004: p. 91). 

 
 
 

 Desse modo, o movimento feminista e de mulheres avançam 

desvendando o mundo privado e escancarando as portas que mostram a 

submissão e a opressão da mulher, silenciada e aprisionada, em contextos de 

medo, violência, discriminação e pela exploração legitimada pela ação masculina.  
 
 
 

3.2. – Os Programas de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência 
 

 

 No combate à violência contra a mulher no Brasil, alguns avanços já 

vêm ocorrendo no âmbito das políticas públicas, através da luta dos movimentos 

feminista, sobretudo, no que concerne à ampliação de direitos e acesso à 

proteção e à assistência jurídica, social e psicológica.   

 No início da década de 1980 ampliaram-se as organizações não-

governamentais de apoio e defesa à mulher; a primeira delas, segundo Pinto 

(2003) foi o SOS Mulher, inaugurada no Rio de Janeiro, em 1981. 

 Tivemos também as instalações das Delegacias de Atendimento e 

Defesa da Mulher no país, na década de oitenta. A criação da Delegacia da 

Mulher foi mais uma vitória do Movimento Feminista no Brasil. A primeira 

Delegacia especializada no atendimento a mulher do país foi criada em 1985, no 

Estado de São Paulo. 

 Em João Pessoa, a primeira Delegacia da Mulher foi criada em 1986, 

mas só começando a funcionar a partir de março de 1987, sendo a terceira do 

país. Até  2003 a Delegacia funcionava dentro da Central de Polícia. Em 2004 foi 

inaugurada uma sede própria e independente na Capital. Dentro da Delegacia 
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funciona hoje um posto do Centro de Amparo às Vítimas de Violência (CEAV), é 

um programa da Secretaria de Segurança Pública que oferece auxilio jurídico, 

social e psicológico à vítima de agressão física. 

 Após a abertura das Delegacias das Mulheres, outras medidas foram 

tomadas, entre elas: 

  1) Em 1984, o Ministério da Saúde publicou o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que incorporava a prioridade de 

ações integradas de saúde no campo da atenção à mulher. Possibilitou 

avançarmos no debate sobre a efetivação de uma política integral de saúde 

reprodutiva; 

 2) Depois de mais 20 anos, foi elaborado o I Plano Nacional de 

Políticas para Mulheres – o PNPM, assumido pelo governo Lula visando promover 

relações mais igualitárias entre mulheres e homens, e entre as próprias mulheres, 

e estabelecer políticas públicas mais específicas; 

 3) Em 23 de agosto de 2004, no âmbito do Ministério do Trabalho e 

Emprego, instituiu-se a Comissão Tripartite de Igualdade de Oportunidades de 

Gênero e Raça no Trabalho. O reconhecimento da maternidade como função 

social também marcou mais um avanço na garantia de direitos e proteção ao 

trabalho feminino, previsto pela CLT e pela Constituição Federal de 1988; 

 4) Ainda em 2004, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para 

Mulheres, tendo como secretária, a Ministra Nilcéa Freire. A partir daqui 

inaugurou-se uma nova etapa na luta para a implementação de uma Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher; 

 5) Posteriormente, foram definidas uma série de outras ações no 

campo da proteção à mulher, principalmente, a proteção da violência contra a 

mulher. Merece destaque, a aprovação da Lei Maria da Penha (Lei N. 11.340/06) 

sancionada pelo presidente da República no dia 7 de agosto de 2006, e que 

entrou em vigor desde 22 de setembro de 2006.  

 

 A partir da lei 11. 340/06 houve uma expansão do conceito da violência 

que não mais se restringe à punção apenas para os casos de violência física, mas 

também as outras formas de violência que não deixam marcas visíveis como é o 
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caso da violência psicológica bastante presente nas denúncias de violência 

doméstica e familiar contra à mulher. 

 
 
É sabido que, na hora do registro policial, a lesão corporal acaba 
trazendo para o discurso da mulher agredida uma maior 
veracidade sobre seu caso, não deixando dúvidas, ou pelo 
menos as diminuindo, de que ela foi realmente “vítima” de uma 
situação de violência. Nesse ponto a Lei Maria da Penha abriu a 
possibilidade de incluir os casos de agressão que não estão 
inscritos nos corpos, como a violência psicológica e a violência 
moral, por exemplo. (Romeiro: 2009, p. 56) 
 
 
 
 

 Outro avanço aplausível na referida Lei é o alargamento acerca da 

esfera pública sobre a vida privada, ao redefinir, inclusive, o papel do Estado e da 

sociedade no enfrentamento da questão da violência. Ainda, s possibilidades de 

denúncia e abertura de inquéritos policias: que poderá ser registrada pela própria 

vítima na Delegacia de Polícia ou levada adiante pelo Ministério Público, a partir 

da denúncia ou flagrante. 

  

 Romeiro (2009, p. 59) assinala que “de acordo com a Lei 11. 340/06 a 

ação penal a será aplicada deixa de ser uma ação penal pública condicionada à 

representação da vítima, e passa a ser uma ação penal pública incondicionada” 

(independe da vontade da vítima). A Lei introduz também medidas assistenciais à 

mulher em situação de violência e aos seus filhos e, destaca que “após a criação 

dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, poderão ser 

criados grupos de apoio multidisciplinar capacitados a dar assistência social, 

jurídica e de saúde à mulher e seus filhos”. (Ib., 60). 

  

 Além da implantação de programas mais específicos de atenção à 

mulher, a organização e participação da sociedade civil nos assuntos sobre 

gênero seguem adiante através do envolvimento de mulheres nos conselhos, 

partidos, sindicatos, associações de moradores e demais entidades políticas e 

institucionais representativas. 
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 Lembramos que, 
 
 
As iniciativas locais de combate à violência contra a mulher 
não resultam, portanto, apenas de uma agenda ‘nacional’ 
ligada à questão de gênero, mas tendem a refletir também 
uma problemática local, que se expressa na mobilização de 
mulheres em cada município ou em determinada região. 
(FARAH, 2004: p. 12). 
 
 
 

  Há, ainda, uma preocupação do movimento feminista de que tais 

iniciativas não se limitem a programas focais, ou seja, de que as políticas públicas 

para mulheres não se configurem em políticas de atendimento às necessidades 

humanas mínimas das mulheres, mas que efetivem os direitos humanos das 

mulheres e avancem na superação das desigualdades de gênero.  

 

 

3.3 – O Processo de Implementação da Política Nacional para as Mulheres  

 

 

 Instituir políticas para mulheres é um sonho histórico na agenda de luta 

dos movimentos feministas no Brasil. 

 Sem sombra de dúvida, a defesa pela implementação da Política 

Nacional para as Mulheres é um dos consideráveis avanços nessa trajetória pela 

diminuição das desigualdades de gênero. 

 Apreendemos em nosso estudo, que essa conquista resultou das fortes 

pressões dos movimentos de mulheres no âmbito da sociedade e da mobilização 

social sobre o Estado para formular políticas públicas de atenção específica a 

esse segmento. Uma possibilidade de conquista revelada a partir da I Conferência 

Nacional (em 2004). 

 Em nível nacional, em decorrência da presença expressiva de 

mulheres nos movimentos sociais urbanos e da constituição desse segmento 

como sujeitos de direitos, assistimos nos anos de 1980, através das iniciativas 

governamentais, à incorporação da perspectiva de gênero no âmbito da gestão 

pública e na agenda de implementação das primeiras políticas nessa área. Com 
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destaques iniciais para as questões relativas à saúde da mulher e no combate à 

violência contra a mulher. 

 Todavia, a articulação do movimento feminista com a sociedade civil no 

que diz respeito à sua vinculação aos setores público e privado gerou algumas 

divergências devido à preocupação do movimento em não se fragmentar e de 

preservar a sua autonomia. 

 Por outro lado, houve uma articulação mais aberta com as 

organizações não-governamentais (ONGs) na construção de programas de 

gênero no campo da saúde, educação, geração de renda, de prevenção e 

combate à violência e geração de renda. As relações estabelecidas com as ONGs 

possibilitaram que essas instituições dialogassem também com o Estado e 

propuseram diretrizes de ação para políticas públicas especificas de gênero. 

 Salientamos que além da ênfase da “inclusão das mulheres como 

beneficiárias das políticas, reivindicavam-se a sua inclusão entre os ‘atores’ que 

participam da formulação, da implementação e do controle das políticas públicas”. 

(FARAH, 2004: 06) 

 Na trajetória dos anos 1990 diante a agenda de reforma do Estado, 

direcionou-se o olhar para a questão da focalização, em especial, sobre a 

feminização18 da pobreza no país, levando-se em consideração as disparidades 

salariais entre os trabalhadores ”chefes” de família com salários superiores aos 

das trabalhadoras, também “chefes” de família. 

 

  Farah demonstra que, 
 

 
A tese da feminização da pobreza ou de pauperização das 
mulheres é questionada por Lavinas [2000], para quem a 
diferença de renda entre homens e mulheres das camadas 
pobres da população vem diminuindo progressivamente no 
país, enquanto a disparidade de renda entre mulheres (ricas e 
pobres) tem crescido significativamente. A autora critica a 
focalização ‘de mulheres em geral’, defendendo o 
reconhecimento das diferenças entre as próprias mulheres. 
Propõe assim uma espécie de ‘focalização dentro da 
focalização’, complementar à manutenção de políticas 
universais de combate à pobreza. (Ib.: p. 07) 

                                                 
18 O movimento feminista propõe a adoção da expressão ‘pauperização das mulheres’ invés 
‘feminização’. 
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 Entretanto, segundo Farah (2004), pensar políticas e/ou programas 

específicos de atenção às mulheres já é por si só legitimar a focalização. E, para 

ir mais além da perspectiva de focalização se faz necessário fortalecer ações que 

privilegiam mulheres em políticas mais abrangentes, isto é, pensarmos acerca de 

uma extensão desses direitos. 

 
No debate sobre a focalização há, portanto, diferenças 
significativas nas abordagens relativas às políticas com foco na 
mulher. De um lado, uma ênfase na eficiência e uma certa 
‘funcionalização’ da mulher, vista como um ‘instrumento’ do 
desenvolvimento, como ‘potencializadora’ de políticas públicas, 
pelo papel que desempenha na família. De outro, uma ênfase 
em direitos, na constituição da mulher como sujeito. Assim, a 
exemplo dos distintos vetores presentes na agenda de reforma 
do Estado – o da eficiência e o da democratização – também 
na agenda de gênero há uma tensão entre diferentes 
perspectivas. (Ib.: p.08) 
 
 
 

 Um dos marcos determinantes para a inserção do gênero nas políticas 

públicas brasileiras foi a Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em 

Beijing, em 1995. A ampliação desse debate entre o movimento feminista e 

representantes do Estado levou à consolidação de um projeto de Política Nacional 

para Mulheres, que – posteriormente - culminou na criação da Secretaria Especial 

de Políticas para as Mulheres (2003) e na realização da I Conferência Nacional de 

Políticas para Mulheres (2004). 

 A criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM)19 
resultou de um compromisso assumido pelo atual governo ainda como pauta 

presente na campanha de sua eleição em 2002, com o propósito de enfrentar as 

desigualdades de gênero e raça em nosso país. 

                                                 
19 A SPM apresenta a seguinte estrutura: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
compreende: 01 Gabinete da Ministra: Ministra Nilcéa Freire; 01 Chefia de Gabinete: Cíntia 
Rodrigues Dias Gouveia; 01 Assessoria Especial: Odisséia Pinto de Carvalho; 01 Secretaria 
Adjunta: Teresa Cristina Nascimento Souza; 01 Subsecretaria de Articulação Institucional: Sônia 
Malheiros Miguel; 01 Diretora de Programa: Maria Elisabete Pereira; 01 Subsecretaria de 
Monitoramento de Programas e Ações Temáticas: Aparecida Gonçalves; 01 Diretora de 
Programas: Kátia Maria Magalhães; 01 Subsecretaria de Planejamento: Lourdes Maria Bandeira; 
01 Diretor Financeiro: Rufino Correia Santos Filho; o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), com 01 Secretária Executiva: Susana da Rocha Cabral. 
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 De acordo com os dados extraídos da Secretaria (SPM), ela foi criada 

através da Medida Provisória N º 103, no primeiro dia do governo do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, para desenvolver ações conjuntas com todos os 

Ministérios e Secretarias Especiais, tendo como desafio a incorporação das 

especificidades das mulheres nas políticas públicas e o estabelecimento das 

condições necessárias para a sua plena cidadania. (Medida Provisória N º 03, de 

01/01/03, convertida na Lei N º 10.685, de 2003).  

  

 É competência da SPM:  

 
Assessorar direta e imediatamente o Presidente da República na 
formulação, coordenação e articulação de políticas para as 
mulheres; elaborar e implementar campanhas educativas e não 
discriminatórias de caráter nacional; elaborar o planejamento de 
gênero que contribua na ação do governo federal e das demais 
esferas de governo; promover a igualdade de gênero; articular, 
promover e executar programas de cooperação com organismos 
nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à 
implementação de políticas para as mulheres; promover o 
acompanhamento da implementação de legislação de ação 
afirmativa e definição de ações públicas que visem ao 
cumprimento dos acordos, convenções e planos de ação 
assinados pelo Brasil, nos aspectos relativos à igualdade entre 
mulheres e homens e de combate à discriminação, tendo como 
estrutura básica o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o 
Gabinete e três Subsecretarias.  (Cf. Medida Provisória N º 03, 
de 01/01/03).  
 

 
 
 A SPM resultou na criação do I Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres (PNPM) cujo processo de elaboração teve início em 2004 na I 

Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, quando foram construídas e 

aprovadas as principais diretrizes dessa política.  

  

 Foi nessa primeira Conferência que se reuniram os gestores para 

pensar e somar os esforços e interesses em torno da implementação dessa 

política. Partia-se do entendimento de que essa política seria fundamental para 

enfrentar as desigualdades entre homens e mulheres e as condições precárias de 

vida de ambos. 
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 A I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM), 

realizada em julho de 2004 foi convocada pelo Presidente da República e 

coordenada pela Secretaria Especial de políticas para as Mulheres e o Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). Nesse evento, ocorreu a elaboração do 

I Plano Nacional de Políticas Para as Mulheres – o I PNPM.  
 

 
O I Plano Nacional de Políticas Para as Mulheres – PNPM 
buscou expressar as necessidades e as expectativas das 
mulheres brasileiras e da sociedade no que tange à formulação e 
à implementação de políticas públicas de promoção da igualdade 
e de enfrentamento dessas questões. O Plano expressa ainda o 
compromisso do Governo federal com a construção da igualdade 
de gênero e raça em nosso país. (PNPM: 2004, p. 27). 

 

 

 Este Plano envolveria, portanto, os governos municipais, estaduais e 

do Distrito Federal em vistas a priorizar um campo específico de políticas públicas 

de atenção às mulheres no país, de acordo com suas diretrizes, incorporar a 

perspectiva de gênero e raça e reconhecendo e enfrentando as desigualdades 

entre homens e mulheres, negros e negras, no contexto do projeto político de 

gestão governamental, que vai se configurar enquanto políticas de Estado. (...) 

Logo, reafirmando o compromisso do governo brasileiro com o enfrentamento e a 

superação das desigualdades de gênero e raça em nosso país.  (PNPM, 2004: p. 

11 - 12). 

  

  

 O Plano se estruturou em torno de uma política concentrada em quatro 

áreas estratégicas de atuação a seguir: 1) autonomia, igualdade no mundo do 

trabalho e cidadania; 2) educação inclusiva e não sexista; 3) saúde das mulheres, 

direitos sexuais e direitos reprodutivos; 4) enfrentamento à violência contra 

mulheres. E, ainda, indica como desafio, a gestão e monitoramento do Plano que 

tem como fundamento a chamada transversalidade de gênero. 
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A elaboração do PNPM foi iniciada a partir do Decreto 
Presidencial de 15 de julho de 2004 que instituiu o Grupo de 
Trabalho interministerial (GTI), composto por representantes de 
sete ministérios – Saúde; Educação; Trabalho e Emprego; 
Justiça; Desenvolvimento Social; Planejamento, Orçamento e 
Gestão -; da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (SEPPIR); do CNDM; e das Secretarias da 
Mulher do Estado do Acre e do Município de Campinas / SP, sob 
a Coordenação da Secretaria Especial de Políticas Para as 
Mulheres. (...) O trabalho foi realizado entre 03 de setembro e 26 
de novembro (...). Tem como horizonte temporal a realização da 
próxima Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 
significando, portanto, três anos. Assim o ano de 2007 é 
apontado como referência em grande parte das ações definidas, 
mas chama-se a atenção para o fato de que as ações serão 
realizadas no período de 2005 – 2007. (Ib., p. 15 - 16). 
 

 

 A criação da SPM foi considerada uma iniciativa ousada e desafiadora 

na história política do Brasil, inclusive, porque assumiu o status de ministério para 

assessorar diretamente o Presidente da República e ao mesmo tempo aponta – 

oficialmente – como uma das suas diretrizes a proposta de criação e 

fortalecimento de organismos institucionais de defesa dos direitos das mulheres e 

de promoção da igualdade de gênero. 

 A Política Nacional Para as Mulheres (2004) se apóia no pressuposto 

de que a definição de papéis sociais é uma construção histórica, política, cultural 

e um componente estrutural das relações sociais e econômicas.  

 Tem, portanto, como um dos objetivos centrais o rompimento da visão 

corrente, que rebaixa, desqualifica e discrimina a mulher e seu papel em nossa 

sociedade. Portanto, “(...) as mulheres devem ser consideradas como sujeitos de 

direitos e sujeitos políticos”. (PNPM: 2004, p. 32). 

 Com a criação da SPM, o Conselho Nacional de Direitos da Mulher 

(CNDM) passou a fazer parte da estrutura da SPM e sofreu algumas alterações 

com relação às suas funções e atribuições. Dentre as mudanças, destacamos a 

decisão de que a parte majoritária das conselheiras passou a ser escolhida pelas 

entidades ligadas aos movimentos feministas e de mulheres.  

 O CNDM exerce hoje o papel do controle social sobre a atuação 

governamental e a implementação das políticas públicas, com o enfoque de 
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gênero. Além das atribuições de articular e interagir com outros órgãos da 

administração pública federal e com a sociedade civil. 

 Com relação aos princípios da Política Nacional para Mulheres, ela se 

orienta pelos princípios da igualdade e respeito à diversidade, princípio da 

eqüidade, da autonomia das mulheres, da laicidade do Estado, da universalidade 

das políticas, da justiça social, da transparência dos atos públicos e da 

participação e controle social. (Conforme o I PNPM, 2004). 

 O I Plano propõe diretrizes básicas e indica uma rede institucional a ser 

criada entre Governo Federal, Estados e Municípios para a implementação dessa 

Política, com vistas a garantir o alcance de seus resultados e a superação da 

desigualdade de gênero no País. 

 Para a concretização desses princípios, o Estado e as esferas de 

governo federal, estadual e municipal se orientaram através das quinze (15) 

diretrizes aprovadas no I PNPM (2004: 34 - 35): 

•  Garantir a implementação de políticas públicas integradas para 

construção e promoção da igualdade de gênero, raça e etnia. 

• Garantir o desenvolvimento democrático e sustentável levando em 

consideração as diversidades regionais, com justiça social, e assegurando que as 

políticas de desenvolvimento promovidas pelo Estado brasileiro sejam 

direcionadas à superação das desigualdades econômicas e culturais. Isto implica 

a realização de ações de caráter distributivo e desconcentrador de renda e 

riquezas. 

• Garantir o cumprimento dos tratados, acordos e convenções 

internacionais firmados e ratificados pelo Estado brasileiro relativos aos direitos 

humanos das mulheres. 

• Fomentar e implementar políticas de ações afirmativas como 

instrumento necessário ao pleno exercício de todos os direitos e liberdades 

fundamentais para distintos grupos de mulheres. 

• Promover o equilíbrio de poder entre mulheres e homens, em termos 

de recursos econômicos, direitos legais, participação política e relações 

interpessoais.  
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• Combater as distintas formas de apropriação e exploração mercantil 

do corpo e da vida das mulheres, como a exploração sexual, o tráfico de mulheres 

e o consumo de imagens estereotipadas da mulher. 

• Reconhecer a violência de gênero, raça e etnia como violência 

estrutural e histórica que expressa a opressão das mulheres e precisa ser tratada 

como questão de segurança, justiça e saúde pública. 

• Reconhecer a responsabilidade do Estado na implementação de 

políticas que incidam na divisão social e sexual do trabalho; a importância social 

do trabalho tradicionalmente delegado às mulheres para as relações humanas e 

produção do viver; a importância dos equipamentos sociais e serviços correlatos, 

em especial de atendimento e cuidado com crianças e idosos. 

• Contribuir com a educação pública na construção social de valores 

que enfatizem a importância do trabalho historicamente realizado pelas mulheres 

e a necessidade de viabilizar novas formas para sua efetivação. 

• Garantir a inclusão das questões de gênero, raça e etnia nos 

currículos, reconhecer e buscar formas de alterar as práticas educativas, a 

produção de conhecimento, a educação formal, a cultura e a comunicação 

discriminatórias. 

• Garantir a alocação e execução de recursos nos Planos Plurianuais, 

Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais para 

implementação das políticas públicas para as mulheres.  

• Elaborar, adotar e divulgar indicadores sociais, econômicos e 

culturais, sobre a população afro-descendente e indígena, como subsídios para a 

formulação e implantação articulada de políticas públicas de saúde, previdência 

social, trabalho, educação e cultura, levando em consideração a realidade e 

especificidade urbana e rural. Dar especial atenção à implantação do quesito cor 

nos formulários e registros nas diferentes áreas.  

• Formar e capacitar servidores (as) públicos (as) em gênero, raça, 

etnia e direitos humanos, de forma a garantir a implementação de políticas 

públicas voltadas para a igualdade. 

• Garantir a participação e o controle social na formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas, 
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disponibilizando dados e indicadores relacionados aos atos públicos e garantindo 

a transparência das ações. 

• Criar, fortalecer e ampliar os organismos específicos de direitos e de 

políticas para as mulheres no primeiro escalão de governo, nas esferas federal, 

estadual e municipal. 

 Gestores e analistas do 1º Plano alegam que ele foi construído num 

contexto bastante adverso e que não gerou novas ações de governo, além das 

que já estavam estabelecidas pelo próprio PPA (Plano Pluri Anual). 

 Mas, um dos méritos reconhecidos foi o fato do Plano instituir, em 

definitivo, no Poder Executivo, a responsabilidade do Estado brasileiro na 

promoção da igualdade de gênero e raça. 

 Referente às quatros áreas estratégicas de ação contempladas na 

Política Nacional para as Mulheres, a partir do seu 1º Plano, teceremos 

comentários sobre cada uma delas.  Lembramos que cada uma delas possui um 

conjunto específico de objetivos, metas, prioridades e plano de ação. 

 

1)  Autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania: essa 

área foi pensada a partir da necessidade de promover condições mais dignas de 

trabalho às mulheres brasileiras. Pois, o nosso cenário histórico traduz uma série 

de desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e mesmo 

diante de pesquisas que revelam que a escolaridade das mulheres é superior à 

dos homens, não obtivemos – ainda – garantias de igualdade salarial. Além de 

grande parcela da mão – de –obra feminina se concentrar mais no setor de 

serviços, no trabalho doméstico, nos setores terceirizados e no trabalho informal. 

 Entre os tipos de discriminação que ocorrem contra as mulheres no 

mercado de trabalho, o I PNPM (2004) destaca aqueles relacionados à gravidez, 

à raça, aos portadores de HIV e as mulheres com deficiência ou reabilitadas.  

 Há, também, o preconceito racial, o assédio sexual e moral, a 

discriminação em relação à orientação sexual, a questão da idade 

(empiricamente, mulheres com idade mais avançada enfrentam mais 

dificuldades).  
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 Ainda, há a questão da discriminação sobre a aparência – e aqui, 

inclui-se a obesidade. Os demais aspectos relacionam-se à sua função 

reprodutiva, à religião, ao estado civil, etc. 

 

2)  Educação inclusiva e não sexista: ao longo da história 

percebemos que a inclusão e a permanência da mulher nas escolas e 

universidades aumentaram de modo considerável. Na verdade, os dados de 

pesquisas emitidos por alguns institutos nacionais como: o MEC, o INEP e o IBGE 

demonstram – de maneira geral – que as mulheres estão em igualdade de 

condições em relação aos homens ou apresentam níveis de escolaridade 

superiores (I PNPM: 2004).  

  

Também,  
 
Outro indicador que expressa o avanço do grau de instrução 
feminina é o número médio de ano de estudo da população com 
mais de 25 anos. Em 1990, os homens tinham, em média, 4,9 
anos de estudos e as mulheres, 4,7. Já em 2003, as mulheres 
chegaram à média de 6,3 anos de estudo enquanto os homens, 
a 6,2. (I PNPM, 2004). 
 

 
 Entretanto, algumas mudanças ainda precisam ocorrer no sistema 

educacional brasileiro. Uma delas é criar metas de qualidade para o ensino 

público, cujos principais usuários são crianças pertencentes às classes 

subalternizadas (sem condições de acesso ao ensino privado).  

 Romper com a direção patriarcal e dominante na formação, e incluir 

uma educação preocupada com a igualdade de gênero, sobretudo, quanto à 

elaboração do material didático a ser apresentado e quanto às metodologias de 

ensino.  

 Pois,  
A escola é um dos grandes agentes formadores e 
“transformadores” de mentalidades. O preconceito de gênero, 
que gera discriminação e violência contra as mulheres, se 
expressa no ambiente educacional de várias maneiras. 
Conteúdos discriminatórios e imagens esteriotipadas da mulher 
ainda são reproduzidos em materiais didáticos e paradidáticos, 
em diferentes espaços e contextos educacionais (...). (I PNPM: 
2004, p. 55) 
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 Assim priorizar essa área estratégica de ação implica promover 

políticas de educação para a igualdade de gênero. 

 

3)  Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos: 

essa área deve ser contemplada como uma relevante área estratégica para a 

atuação da Política Nacional Para as Mulheres que não traduza apenas uma 

maior atenção do Estado para a saúde da mulher, mas identificar a importância 

das relações de gênero na construção da sexualidade feminina e da promoção 

aos direitos reprodutivos e à prevenção quanto aos riscos de vulnerabilidades. 

  

 De acordo com I PNPM, a saúde da mulher no Brasil foi incorporada às 

políticas nacionais de saúde já nas primeiras décadas do século XX. Porém, 

naquela época assumia ainda uma forma restrita no atendimento às necessidades 

da mulher com relação à gravidez e ao parto.  

  

 Em 1984, quando o Ministério da Saúde publicou o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) é que foram incorporadas novas 

prioridades de atenção à saúde da mulher. E, a partir do SUS, a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher adotou os princípios da humanização e da 

qualidade de atenção em saúde como sendo condições essenciais. 

  

 É notório que alguns avanços foram gerados – sobretudo – no que se 

refere à atenção obstetrícica (com destaque para o pré-natal e a qualidade de 

atenção ao parto) e com relação ao planejamento familiar. Porém, algumas 

limitações ainda permanecem no que tange à atenção à saúde da mulher, entre 

elas, a atenção restrita quanto à questão do aborto e da laqueadura, os riscos de 

vulnerabilidade à contaminação de DSTs e AIDS, a incidência crescente dos 

casos de câncer de mama e de colo do útero, a depressão pós - parto, etc. 

  

 Também, se destaca que a elaboração de critérios e eleição de 

prioridades no campo da saúde da mulher instituídos através do PAISM dificultou 

atuação sobre outras áreas estratégicas do ponto de vista da agenda de saúde da 

mulher. 
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 Entendemos que, 
 

 
Essa perspectiva de atuação também comprometeu a 
transversalidade de gênero e raça, apesar de se 
perceber um avanço no sentido de integralidade e uma 
ruptura com as ações verticais do passado, uma vez 
que os problemas não foram tratados de forma isolada 
e que houve a incorporação de um tema novo como a 
violência sexual. (I PNPM, 2004, p. 65). 

 

 

4)  Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres: sem sombra de 

dúvida, a política de enfrentamento à violência contra a mulher tem sido uma das 

prioridades em destaque na agenda de ações da Secretaria Especial de Políticas 

Para as Mulheres. Os principais avanços nesta área foram introduzidos através 

da implementação de serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência 

doméstica, intrafamiliar e sexual. Entre eles, a ampliação do número de 

Delegacias da Mulher, a criação de Casas Abrigo e Centros de Referências, e – 

mais recentemente – a aprovação da intitulada Lei Maria da Penha (Lei N° 

11.340/06).          

 

 Na verdade,  
 

A efetividade das ações de prevenção e redução da violência 
doméstica e sexual depende da reunião de recursos públicos e 
comunitários e do envolvimento do Estado e da sociedade em 
seu conjunto. É preciso que estejam envolvidos os poderes 
legislativo, judiciário e executivo, os movimentos sociais, e a 
comunidade, guardadas as competências e responsabilidades, 
estabelecendo uma rede de atendimento e proteção. (I PNPM, 
2004, p.75). 

 

 

 Já na 2ª Conferência Nacional de Políticas Para Mulheres, a partir da 

criação do II Plano de Políticas Para Mulheres (II PNPM), a preocupação do 

movimento feminista e demais representantes da sociedade civil e gestores que 

estiveram presentes girou em torno da necessidade de avançarmos na criação/ 

ampliação das políticas de atenção à mulher em nível estadual e municipal. Assim 

como na criação de mecanismos de coordenação executiva deste Plano e 
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mecanismos de controle social (conselhos) sobre o Plano. Além do 

acompanhamento das políticas implementadas em todos os níveis de governo. 

 O II PNPM segue como um Plano de Governo e que beneficia toda a 

sociedade. 
 

O II Plano Nacional de Políticas para Mulheres (II PNPM) é 
resultado da mobilização de quase 200 mil brasileiras que 
participaram, em todo país, das conferências municipais e 
estaduais. E elegeram 2.700 delegadas à II Conferência 
Nacional de Políticas para Mulheres (II CNPM), realizada em 
agosto de 2007. (...) Para que o II PNPM seja implementado, é 
imprescindível a parceria entre a União, governos estaduais e 
governos municipais. (II PNPM, 2008: p. 07) 
 

 

 Os princípios instituídos no II Plano (II PNPM) e que foram decorrentes 

da I e II Conferências Nacionais continuam contemplando: igualdade e respeito à 

diversidade; eqüidade; autonomia das mulheres; laicidade do Estado; 

universalidade das políticas; justiça social; transparência dos atos públicos; 

participação e controle social. 

 Com relação aos eixos, vimos que da I Conferência emergiram cinco 

eixos estratégicos que já foram revistos na II Conferência, sendo acrescentados 

seis novos eixos ao II Plano (II PNPM). 

 Desse modo, dos eixos revistos, acrescentados e aprovados, de 

acordo com a II PNPM (2008: p. 09 a 34), e a partir de uma síntese dos seus 

objetivos principais temos: 
I.Autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão 

social: em vista ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho e promover a 

autonomia econômica e financeira (...); 

II.Educação Inclusiva, não - sexista, não-racista, não - homofóbica e não-

lesbofóbica: contribuir para a redução da desigualdade de gênero e para o enfrentamento 

do preconceito e da discriminação de gênero, étnico-racial, geracional, por orientação 

sexual e identidade de gênero (...); 

III.Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos: promover a 

melhoria das condições de vida e saúde das mulheres em todas as fases do seu ciclo 

vital, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos, e a ampliação do acesso 
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aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde 

integral em todo território brasileiro (...); 

IV.Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres: reduzir os 

índices de violência contra as mulheres por meio da: 1) Consolidação da política nacional 

de enfrentamento à violência contra as mulheres com plena efetivação da Lei Maria da 

Penha, 2) Implementação do Pacto nacional pelo enfrentamento da violência contra as 

mulheres, 3) Implementação do plano nacional pelo enfrentamento ao tráfico de pessoas 

no que diz respeito às ações referentes ao tráfico de mulheres, jovens e meninas. (...); 

V.Participação das mulheres no espaço de poder e decisão: promover e 

fortalecer a participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nos espaços de 

poder e decisão (...); 

VI.Desenvolvimento sustentável no meio rural, na cidade e na floresta, com 

garantia de justiça ambiental, soberania e segurança alimentar: promover a incorporação 

da perspectiva de gênero nas políticas ambientais e de segurança alimentar, favorecendo 

o desenvolvimento sustentável. (...); 

VII.Direito à terra, moradia digna e infra-estrutura social nos meios rural e urbano, 

considerando as comunidades tradicionais: promover o direito das mulheres à vida com 

qualidade na cidade, no meio rural e nas comunidades tradicionais (...); 

VIII.Cultura, comunicação e mídia igualitárias, democráticas e não 

discriminatórias: contribuir para uma cultura igualitária, democrática e não reprodutora de 

estereótipos de gênero, raça/ etnia, orientação sexual e geração (...); 

IX.Enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia: instituir políticas, programas 

e ações de enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia e assegurar a incorporação 

da perspectiva de raça/ etnia e orientação sexual nas políticas públicas direcionadas às 

mulheres. (...); 

X.Enfrentamento das desigualdades geracionais que atingem as mulheres, com 

especial atenção às jovens e idosas: assegurar a incorporação da perspectiva geracional 

nas políticas públicas direcionadas às mulheres (...); 

XI.Gestão e monitoramento do Plano: implementar o II Plano nacional de 

Políticas para as Mulheres, de forma eficiente, eficaz e efetiva, com transparência das 

ações e articulação entre os diferentes órgãos dos governos federal, estaduais e 

municipais. (...). 

 Atualmente, para garantir o princípio da intersetorialidade, dezenove 

(19) órgãos da administração pública federal, além de representantes nas esferas 

governamentais estaduais e municipais de políticas para as mulheres e do 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), constituem o Comitê de 
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monitoramento do Plano (II PNPM), são: 1) a Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República (SPM/PR), 2) o Ministério da Educação (MEC), 3) 

o Ministério da Justiça (MJ), 4) o Ministério da Saúde (MS), 5) o Ministério das Cidades 

(MCID), 6) o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 7) o Ministério do 

Planejamento, orçamento e Gestão (MOPG), 8) o Ministério do Trabalho e emprego 

(TEM), 9) o Ministério do Desenvolvimento Social e combate à Fome (MDS), 10) o 

Ministério das Minas e Energia (MME), 11) o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 12) o 

Ministério da Cultura (MINC), 13) a Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SEDH/PR), 14) a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), 15) a Casa Civil/PR, 16) Secretaria Geral 

(SG/PR), 17) Secretaria de Comunicação (SECOM/PR), 18) Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), 19) Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (IPEA), 20) o Conselho nacional 

dos Direitos da Mulher (CNDM), 21) Organismos Governamentais de Políticas Para as 

Mulheres do Poder, 22) os Organismos Governamentais de Políticas Para as Mulheres 

do Poder. 
 A SPM compreende atualmente os seguintes programas: 

 1) Programa de Enfrentamento à Feminização das DST e AIDS: 
conjunto de ações para conter o aumento do vírus HIV entre as mulheres. O 

programa foi lançado em 7 de março de 2008, na cidade do Rio de Janeiro, cujas 

ações estão previstas até 2010. O lançamento desse programa fez parte das 

comemorações do Dia Internacional da Mulher, nesse ano de 2008 e constituiu 

uma iniciativa do governo brasileiro atendendo às metas do II PNPM. É 

considerado o primeiro programa da América Latina e Caribe especificamente 

voltado para a questão. Além desta iniciativa, o governo também lançou a 

Campanha de Prevenção das DST/Aids nos Jogos do PAN – os jogos 

panamericanos que foram sediados no Rio de Janeiro.  

 2) Programa Pró - Eqüidade e Gênero: De acordo com o discurso 

oficial, esse programa tem por finalidade o desenvolvimento de concepções e 

procedimentos na gestão de pessoas e na cultura organizacional para alcançar a 

equidade de gênero no mundo do trabalho. Ou seja, a promoção de 

oportunidades iguais e o respeito às diferenças. 

 Compreende 03 edições: 2005/2006; 2007/2008/ 2009/2010. A primeira 

edição do programa ocorreu no biênio 2005/2006, foi lançada em 22 de setembro 
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de 2005, contemplou apenas empresas e instituições públicas. Essa primeira 

edição trouxe a proposta de motivar empresas públicas a aderirem às práticas de 

eqüidade de gênero na sua cultura organizacional e na gestão de pessoas. As 

empresas que aderiram ao programa receberam o Selo Pró-Eqüidade de Gênero, 

reafirmando assim, os compromissos empresariais com o princípio da eqüidade 

de gênero. 

 Já a segunda edição – biênio 2007/2008 estendeu-se também às 

empresas e instituições privadas. Em dezembro de 2008 ocorrerá uma avaliação 

do comitê para a entrega dos novos selos do programa Pró-Eqüidade de Gênero 

para as empresas que cumprirem os seus planos de ações. 

 A terceira edição – biênio 2009/2010, está em vigência. Oficialmente, 

podem aderir ao Programa Pró-Equidade de Gênero, organizações públicas ou 

privadas, com ou sem fins lucrativos, com perfil de médio e grande porte, desde 

que inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O Programa Pró-

Equidade é realizado anualmente e as organizações poderão solicitar sua 

adesão. A participação da organização lhe garante o Selo Pró-Equidade de 

Gênero 2011 - um atributo de destaque e distinção da organização como entidade 

comprometida com a equidade de gênero no mundo do trabalho. 

 De acordo com as informações extraídas do site oficial da Presidência 

da República, o objetivo geral do Programa Pró-Equidade de Gênero é contribuir 

para a eliminação de todas as formas de discriminação no acesso, remuneração, 

ascensão e permanência no emprego. 

 O Programa é, portanto, uma iniciativa do Governo Federal que, por 

meio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República (SPM/PR) e com base no Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres, reafirma os compromissos de promoção da igualdade entre mulheres e 

homens inscrita na Constituição federal de 1988. 
 

 
O programa conta com a parceria do Fundo de Desenvolvimento 
das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) e da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). A adesão ao Programa é 
voluntária, não gera obrigações e permite a implementação de 
medidas de equidade, articuladas estrategicamente, que 
promovem um ambiente de trabalho motivador, favorecendo a 
gestão empresarial. (Cf. Programa Pró-Eqüidade e Gênero, 3ª 
Edição 2009-2010). 
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 3) Programa Mulher e Ciência: Já estamos na quarta edição desse 

programa, que consiste na abertura de concursos de criação de redações e 

artigos científicos nas áreas de relações de gênero, mulheres e feminismo. Está 

voltado para graduados, estudantes de graduação e do ensino médio. 

 O programa Mulher e Ciência foi criado para estimular a produção 

científica e a reflexão acerca das relações de gênero, mulheres e feminismos no 

país e promover a participação das mulheres no campo das ciências e carreiras 

acadêmicas.  
 
Em 31 de agosto de 2004, a Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres e o Ministério da Ciência e Tecnologia 
instituíram um grupo de trabalho interministerial para realizar 
estudos e elaborar propostas de estruturação e definição de 
temáticas com vistas à realização de seminário nacional com 
núcleos e grupos de pesquisa sobre a questão de gênero das 
universidades. (Cf. Relatório Final, 1ª Edição, março de 2006). 
 

 
 

 O referido grupo foi coordenado pela Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres, e constituído por representantes do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq); Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES); Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); Associação Nacional dos 

Dirigentes do Ensino Superior (ANDIFES); e Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

 O Programa Mulher e Ciência, contemplou em sua primeira edição três 

tipos de incentivos: um edital de pesquisa, o prêmio "Construindo a Igualdade de 

Gênero” e o Encontro Nacional de Núcleos e Grupos de Pesquisa – Pensando 

Gênero e Ciências. 

 4) Programa Gênero e Diversidade na Escola: tem como objetivo 

promover a formação de profissionais de educação da rede pública que atuam 

entre a 5ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e abordar as temáticas de gênero, 

sexualidade e igualdade étnico-racial. Trata-se de um curso de ensino à distância 

e que possui carga horária de 200 horas. São trabalhadas 30 h/a em aulas 

presenciais por meio de seminário-participativo. O primeiro piloto desse curso foi 

gerado em 2006. 
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 O primeiro projeto piloto resultou da articulação entre diversos 

ministérios do Governo Federal Brasileiro (Secretaria Especial de Políticas para 

Mulheres, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o 

Ministério da Educação), o British Council (órgão do Reino Unido atuante na área 

de Direitos Humanos, Educação e Cultura) e o Centro Latino-Americano em 

Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM/IMS/UERJ). 

 A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres também abrange a 

criação e apresentação de publicações sobre temas/ questões de interesse para a 

mulher.    No dia 06 de novembro de 2008 foi instalado, em Brasília, o Comitê 
Técnico de Estudos de Gênero de Uso do Tempo, integrado à Secretaria 

Especial de Políticas Para as Mulheres (SPM), ao Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).  

 Esse comitê assumirá o papel de promover discussões que subsidiem 

a constituição de base para geração de pesquisas sobre gênero, violência e uso 

do tempo no país. (SPM, novembro de 2008). 

 Outra conquista no campo de direitos das mulheres alcançada no ano 

de 2008, refere-se à Lei Nº. 11.804, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, em 05 de novembro de 2008, que amplia os direitos das mulheres 

grávidas. De acordo com essa Lei, a responsabilidade paterna é estendida para a 

gestação e o suporte à mãe da criança durante toda a gravidez. Após o 

nascimento da criança, valores do direito a alimentos gravídicos passarão a ser 

convertidos em pensão alimentícia.  

 Pretende-se através dessa Lei exigir que a responsabilidade paterna 

seja assumida não apenas a partir do nascimento, e sim, estendê-la para todo o 

período da gestação, bem como, o devido pai deverá assegurar o suporte à mãe 

da criança durante toda a gravidez20.  

                                                 

20 “Com vigência da concepção ao parto, o direito a alimentos gravídicos compreende valores para 
cobrir as despesas do período de gravidez e garante valores referentes à alimentação especial, 
assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e 
demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras 
que o juiz considere pertinentes.” (http://www.presidencia.gov.br.Acesso em: 14/11/2008). 
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3.4 – A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e a Aprovação da Lei 
Maria da Penha (a Lei N º 11.340/06) 
 

 De acordo com o I PNPM (2004), a Secretaria Especial de Políticas 

para Mulheres foi criada em 2004, com status de ministério e com bases num 

modelo de gestão solidária e compartilhada para assessorar diretamente o 

Presidente da República.  

 A sua criação também se deu com o objetivo principal de promover a 

transversalidade das políticas para as mulheres e a igualdade de gênero, e avaliar 

os possíveis impactos sobre as formas de discriminações, desigualdades e 

violências a que diversas mulheres são submetidas. 

 Compete à Secretaria, efetivar os Planos Nacionais de Políticas Para 

as Mulheres (PNPM) nos estados e municípios brasileiros.  

 Ao analisar a questão da violência doméstica, Rocha (2007, p. 46), 

destacou que a partir da luta dos movimentos feministas em parceria com outros 

setores organizados da sociedade civil, colocou-se para o país a necessária 

intervenção do Estado para coibir esse problema, por meio da proposição de 

políticas públicas que visavam ao atendimento, em várias dimensões, das 

mulheres em situação de violência e a sua prevenção. 

 A partir do estudo de Queiroz (2008), a Lei 9.0099/95, que criou os 

Juizados Especiais Criminais (JECRIMs), possibilitava o acesso à justiça para a 

resolução dos conflitos de natureza penal. 
 
 

A criação dos JECRIMs se inseriu num movimento conhecido 
como “direito penal mínimo” ou “abolicionismo moderado” que 
pregava uma redução ou minimização do sistema penal para a 
solução de conflitos sociais. os referidos juizados julgam as 
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 
procedimentos orais e sumaríssimos permitidos por lei. 
(QUEIROZ, 2008: p. 62).  

 
 
 A Lei 9.099/95 permitia – a partir da ação de conciliação de conflitos, 

inclusive, nos casos de violência contra a mulher – a aplicação da multa ao 

agressor (acusado). Contraditoriamente, tínhamos através do pagamento da 

multa, apenas a resolução (agilidade) do processo, mas não a resolução, de fato, 
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do conflito. Pois, muitos agressores ao retornarem para seus lares tornavam a 

praticar o ato – a agredirem suas esposas/ companheiras. Para a vítima restava a 

sensação de impotência, de legitimação da violência como um ato banal, 

irrelevante. Ou ainda, de acordo com as expressões comumente usadas e com a 

qual discordamos, limitava-se à compreensão de que se tratava apenas de mais 

uma briga de casal, em briga de marido e mulher. 
 

 
Ao sair do JECRIM, o agressor tinha a sensação de que o 
espancamento era permitido, bastava que pagasse um preço. 
(...) as soluções do conflito não privavam o agressor de 
liberdade, ou seja, este não ia preso. A lei possibilitava, nesses 
casos, a conciliação e a reparação de dano”. (Ib.: p. 63 - 64).  
 

 
 

 Em muitos casos, a reparação de danos por parte dos homens se 

limitava ao pagamento de cestas básicas e prestação de serviços à comunidade. 

Queiroz (2008) ainda destaca que para as mulheres agredidas e que reagissem à 

violência praticada contra elas, recebiam, inclusive, a ordem de prisão. 

  A impunidade que se fez presente ao longo da trajetória de práticas de 

violência contra as mulheres, apesar de ter causado revoltas no Movimento 

Feminista, não permitiu que as mulheres desistissem de sua luta pelo respeito à 

vida. 

 Um dos principais exemplos e que ficou conhecido nacional e 

internacionalmente, mesmo sendo comum a tantas mulheres que carregam em 

suas vidas as marcas visíveis e invisíveis da violência, foi a história da brasileira 

Maria da Penha Maia Fernandes, hoje, com 63 anos de idade e que dedicou a 

maior parte de seu tempo à luta contra a violência doméstica, a partir da própria 

experiência vivida. 

 O nome da Lei Maria da Penha (ou Lei N º 11.340) implica numa justa 

homenagem à militante dos direitos das mulheres que, por duas vezes, foi vítima 

de tentativa de assassinato pelo marido. Por causa disso, ela ficou paraplégica, 

mas o agressor só foi punido 19 anos e 6 meses depois do ocorrido, e, assim 

mesmo, com uma pena de apenas 2 anos de reclusão. Em decorrência da 

impunidade, em 2001, o Brasil foi responsabilizado por negligência e omissão em 
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relação à violência doméstica, pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. (Cf. dados obtidos no site oficial da SPM, em 07/08/2006). 

 Atualmente, Maria da Penha é colaboradora de honra da 

Coordenadoria de Mulher da prefeitura de Fortaleza e a partir de uma entrevista 

cedida a uma Revista brasileira, em novembro de 2008, defendeu que a Lei 

favorecerá não apenas as mulheres de menor poder aquisitivo, como também, as 

mulheres de uma classe social mais elevada. Além de possibilitar a criação de um 

sistema de atendimento ao agressor, no sentido do Estado adotar medidas 

preventivas e educativas com maior eficácia junto à população. 

 É importante ressaltarmos que a Lei Maria da Penha constitui um 

instrumento de mudança política, jurídica e cultural no seio da sociedade 

brasileira. 

 Essa Lei trouxe alterações no Código Penal, visto que – desde o 

momento que entrou em vigor – possibilita que agressores sejam presos em 

flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. Acabaram-se, portanto, as 

chamadas penas secundárias em que os agressores eram condenados ao 

pagamento de multas ou cestas básicas. Agora, a pena de detenção para crimes 

de violência doméstica que era de seis meses a um ano, passou de três meses a 

três anos. Com a Lei, propôs-se também a criação dos Juizados Especiais21 

contra a Violência Doméstica e Familiar, com competência civil e criminal. 

 

 A Lei Maria da Penha – N° 11.340/06 garante à mulher o acesso à 

justiça através das Defensorias Públicas. Com a aprovação da lei, todo caso de 

violência doméstica contra a mulher é crime. Todo registro de agressão gera um 

inquérito policial a ser remetido ao Ministério Público. 

 

 Com a vigência dessa Lei, compete aos JECRIMS remeter os 

processos de violência contra a mulher para as Varas Criminais ou Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A lei ainda estabelece medidas 

                                                 
21 Alguns estados brasileiros já contam com esses juizados, por exemplo: em Santa Catarina (já 
possui 03 localizados – respectivamente – em Florianópolis, Tubarão e Chapecó), em Mato 
Grosso (existem 02 nos fóruns de Cuiabá), no Pará, no Rio de Janeiro, etc., e no nordeste, o 
Estado de Pernambuco (em Recife) já tem 01 (um) Juizado Especial. 
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específicas de assistência social como: a inclusão da mulher em situação de risco 

no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. 

 

 Consideramos essa Lei um avanço para a luta contra a banalização da 

violência doméstica e familiar à medida que rompe com a falta de credibilidade à 

palavra da vítima; embora, os resultados e/ou impactos venham ganhando 

visibilidade de uma forma ainda muito lenta. 

 

Mesmo porque já existem algumas críticas à Lei Maria da Penha, a 

mais peculiar delas é no sentido de considerá-la inconstitucional, pela quebra do 

princípio da igualdade e que gera a polêmica entre as feministas acerca de como 

se pensar em princípio de igualdade diante de um quadro histórico de 

inferioridade do gênero no Brasil. 

 

 
Uma das principais questões levantadas sobre a validade 
jurídica da Lei Maria da Penha para os operadores jurídicos está 
relacionada ao fato dela se tratar de uma legislação específica 
para mulheres, que, por pressupostos, entende as mulheres 
como “vítimas” e os homens como “agressores”. (...) Entendendo 
o sujeito passivo como sendo a mulher, o ativo pode ser 
qualquer pessoa do sexo masculino, desde que inserida no 
conceito de “violência doméstica ou familiar”. (Romeiro: 2009, p. 
66). 
 

 
 
 A crítica de alguns operadores jurídicos foi lançada no sentido de que o 

homem não foi incluso como beneficiário desta Lei, e o argumento apresentado 

contrário à referida Lei teve como base o texto constitucional (presente na 

Constituição Federal de 1988) que define que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza”. Destacam ainda que a Lei Maria da Penha 

representa um ”retrocesso penal para a justiça brasileira por anular práticas 

conciliatórias e desburocratizantes” (...), à medida que a “penalização ocorre via 

encarceramento”. (Ib, p. 68) 

  Entendemos que tais críticas já eram esperadas uma vez que seguimos 

inseridos no modelo patriarcal e num contexto onde parcelas significativas dos 

profissionais do judiciário defendem um projeto político tradicional e conservador 
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de Estado. Romper com barreiras culturais de poder do homem sobre a mulher 

historicamente presentes na nossa realidade não é tarefa fácil, cuja militância 

feminista e de mulheres não cessa apenas mediante a promulgação de um lei 

especifica de defesa da mulher. 

 Concordamos com Romeiro (Ib., p. 71) que “ainda é cedo para avaliar 

o impacto da Lei Maria da Penha na resolução dos conflitos de caráter conjugal”; 

é preciso mais mobilização e monitoramento da aplicação da Lei em todo país. 

Neste sentido, BANDEIRA (2006) também assinala a importância da mídia e dos 

movimentos sociais no sentido de dar uma maior ênfase a essa conquista no 

campo dos direitos das mulheres, em vistas,  
 
 

 
(...) possibilitar que a informação chegue ao maior número de 
mulheres, em todos os municípios do país, contribuindo para que 
essa nova Lei possa encorajar as mulheres a denunciar a 
violência que sofrem, em um contexto onde os agressores, os 
familiares, a vizinhança, a mídia, os profissionais que trabalham 
em delegacias de polícia e nas várias instâncias da justiça (e 
todos os gestores de políticas públicas) estejam cada vez mais 
conscientes e comprometidos com os direitos humanos das 
mulheres. A maior eficácia e alcance da Lei serão conseguidos 
quando houver evidências de que está havendo mudanças de 
mentalidades e de comportamentos na sociedade e no Estado 
brasileiro22. (IN SPM/ On Line. 08/08/06). 
 

  

 

 Reconhecemos que já avançamos ao inserir e ampliar o debate sobre a 

violência contra à mulher nas pautas da judicialização brasileira, no sentido de 

instigar uma análise acerca dessa problemática no campo do direito e espraiá-la 

do espaço pessoal e privado para o espaço público.Visto que a luta das mulheres 

não se restringe à implementação da Lei e/ou às mudanças normativas, no 

sentido apenas de tornar mais severas as medidas contra os agressores, mas, 

sobretudo, na perspectiva de assegurar direitos sociais e proteção à vida das 

mulheres.  
                                                 
22 Extraído do artigo publicado na página da SPM – ON Line, em 09/08/2006. Site: 
http://200.130.7.5/clip/integra.php 
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 Na relação com outras políticas públicas nacionais de proteção, a Lei 

11.340/06 está articulada diretamente com a Lei Orgânica da Assistência Social, o 

Sistema Único de Saúde e o Sistema de Segurança Pública. Também está 

compatibilizada com legislações internacionais, entre elas, a convenção para a 

eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da ONU; e a 

convenção de Belém do Pará para prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, da OEA (já mencionadas anteriormente). 
 
 
 
3.5 - A Criação da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para 
Mulheres em João Pessoa - PB 
 

 

 O Governo Municipal de João Pessoa, através do Prefeito Ricardo 

Coutinho, ao assumir o seu primeiro mandato em 01 de janeiro de 2005, decidiu 

implementar políticas públicas que garantam a melhoria da qualidade de vida da 

sua população. Uma das suas primeiras iniciativas foi a implantação de uma 

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres. 

 Assim o município de João Pessoa passou a contar com a 

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, constitui uma 

instância do Governo Municipal, criada pela Lei 10.429, de 14 de fevereiro de 

2005.  

  O município de João Pessoa foi o 4° (quarto) apontado no quadro de 

adesão ao I Plano Nacional de Políticas para Mulheres, cuja iniciativa se deu 

quando o prefeito Ricardo Coutinho assumiu o seu primeiro mandato em 2004, e 

criou a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres.  

 
O Plano Nacional de Políticas Para as Mulheres é um conjunto 
de compromissos, com princípios e ações a ser assumido por 
uma rede interinstitucional para a implementação de políticas 
públicas, com vistas a garantir o alcance dos seus resultados e a 
superação das desigualdades de gênero no país”. (Cf. 
Documento referente ao II Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres, elaborado pela Coordenadoria das Mulheres de João 
Pessoa). 
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 A Coordenadoria foi criada a partir da demanda do movimento 

feminista de João Pessoa e reflete o compromisso de governo para com a 

qualidade de vida e garantia dos direitos das mulheres, assim como o 

reconhecimento de suas vulnerabilidades, considerando que são 51% da 

população do município e que demandam políticas públicas específicas. Sinaliza 

ainda que o desafio posto seja o de construir caminhos que possibilitem a 

igualdade de oportunidades para as mulheres e visam combater as 

discriminações e desigualdades de gênero.  

 No município de João Pessoa, a Coordenadoria das Mulheres informa 

trabalhar com a dinâmica da intersetorialidade e com diálogo permanente com a 

sociedade civil, em especial com o movimento de mulheres e feministas. Está 

ligada diretamente ao Gabinete do Prefeito, o que favorece seu caráter de incidir 

nas secretarias executivas.   

 

E, sua ação consiste na promoção da eqüidade de gênero e 
elevar a cidadania das mulheres no município de João Pessoa. 
(Dados extraídos na íntegra do Site Oficial: 
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/gabineteprefeito/ 
coordmulheres. Em: 06/03/07). 

 

 A organização da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres23 
do Município de João Pessoa/ PB foi aprovada na Câmara Municipal pela Lei N º 

10.429. Compreende orçamento próprio e uma estrutura de cargos 

comissionados que atua em cinco áreas de vulnerabilidade que ameaçam a 

qualidade de vida e a autonomia das mulheres, são elas: 

• Educação Inclusiva e Não Sexista; 

• Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos; 

• Trabalho e enfrentamento a Pobreza; 

• Enfrentamento a Violência contra a Mulher; 

• Comunicação, Cultura e Mídia. 
                                                 
23 Conta com uma equipe de: 01 coordenadora, 01 secretária, 01 assessora de comunicação, mais 
04 assessoras nas áreas temáticas e 04 profissionais na divisão de apoio.  
 



 158

 A partir do acesso à documentação institucional (Relatório 2008), 

verificamos que as atividades da Coordenadoria são planejadas através de 02 

eixos estratégicos de atuação: 1) Formação e qualificação; e 2) Áreas temáticas e 

ação Intersetorial.  

 As ações vinculadas ao eixo estratégico: formação e qualificação, 

objetivam criar espaços de formação para gestores/as e público em geral, 

promovendo estudos e reflexões sobre temáticas específicas, proporcionando 

conhecimento para a construção de novos valores, que visem à mudança de 

mentalidade, comportamento e a implementação de políticas públicas com 

abordagem de gênero, considerando os aspectos étnico-racial geracional e da 

diversidade. (Segundo o Relatório Geral da Coordenadoria: Gestão 2005-2008. 

Dez/ 08).  

 As principais ações desenvolvidas e relatadas pela Coordenadoria, 

realizadas no período de 2005 a 2008, compreendem seminários/ encontros, 

oficinas, cursos. Entre os seminários realizados foram citados: o Seminário 

Gênero e Educação; I Seminário de Educação de Jovens e Adultos da Paraíba; 

Seminário “Questões Contemporâneas na Educação Infantil: gênero, relações 

étnico-raciais e outros temas”; Seminário de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares; Seminário Educação Inclusiva: Velhos Personagens – Novos Olhares; 

Seminário Sexualidade(s) Humana: desafio para a educação; I Seminário – o 

Valor do Trabalho Doméstico e as Discriminações de Gênero, Classe e Étnico 

Racial no Brasil; Seminário Organização Familiar, Sexualidade e Religião; 

Seminário Fundamentalismo Religioso e Diversidade Sexual; Seminário Desafios 

para Igualdade de Gênero, II Seminário sobre o Valor do Trabalho Doméstico e a 

Importância da Organização Política; Seminário sobre Saúde da Mulher; I 

Seminário sobre a Lei Maria da Penha, I Encontro de Mulheres do Valentina.  

 Também, promoveu oficinas: Oficinas temáticas sobre relações de 

gênero, sexualidade, cidadania e direitos das mulheres e diversidade Sexual; 

oficina de capacitação sobre a violência contra a mulher – a Lei Maria da Penha 

para os profissionais que atuam nos serviços intersetoriais de políticas públicas 

em João Pessoa (saúde, assistência social, infância e juventude, escolas, etc.); 

oficinas sobre mortalidade materna, acolhimento humanizado, defesa pessoal, 

mídia e comunicação, violência, saúde da mulher, diversidade sexual, gravidez na 
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adolescência, prevenção em DST/AIDs, prevenção da gravidez indesejada e 

DST, drogadição na adolescência. 

 Ainda, foram desenvolvidos projetos como: Projeto Educação Sexual: 

socializando saberes e construindo caminhos; Projeto Por uma Pedagogia da 

Igualdade, Novos Saberes sobre a Diversidade e a Igualdade na Escola; Projeto: 

Iguais porque Diferentes: a escola como lugar de convivência e formação para a 

igualdade nas relações de gênero e para a valorização das identidades sexuais. A 

oferta de cursos, como; Mini Curso Saúde da Mulher e Integralidade na Atenção; 

Curso de Capacitação e Formação em Direitos Reprodutivos Gênero e 

Planejamento Familiar; I Curso de Formação Social e Qualificação profissional 

para Trabalhadoras Domésticas; Curso “Cidadania Ativa para as Mulheres” – 

Gervásio Maia – 02 módulos (de agosto a dezembro). 

 O total geral de público atendido nas capacitações (seminários/ 

encontros, oficinas, cursos) que foram promovidas pela Coordenadoria é de 8.550 

pessoas. 

 Outras ações da Coordenadoria destacadas no Relatório Geral e que 

contemplaram mais 2.998 pessoas foram:  

 - a Exposição Mulher e Cidadania: com objetivo de sensibilizar a 

população acerca da cultura machista e patriarcal e enfatizar o avanço da luta 

feminista em várias áreas; 

 - o I Prêmio Construindo a Eqüidade de Gênero na Cultura Popular 

Nordestina: com o propósito de estimular e reconhecer as mulheres produtoras de 

cultura popular e difundir músicas que não reproduzam discriminação e 

estereótipos sobre papéis femininos e masculinos; 

 - O Turismo de Portas: despertar a importância do turismo como capaz 

de resgatar os valores sociais, culturais, ambientais, políticos e econômicos de 

uma localidade; 

 - a I Feira: mulheres em movimento na praça, fortalecendo a economia 

solidária: para apoiar e divulgar a produção artesanal das mulheres; 

 - Projeto RADCOM MULHER: incentivar programas educacionais a 

partir das rádios comunitárias 

  Incluem – ainda, ações vinculadas às áreas temáticas e 

intersetoriais, entre as quais: 
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a)  Educação Inclusiva e Não Sexista: construção e participação com a 

equipe da SEDEC (Secretaria de educação) na realização de atividades 

formativas com educadores/as; o acompanhamento técnico na realização dos 

projetos desenvolvidos com especialistas e professores/as através da ONG 

CUNHÃ e da UFPB, a participação nos debates sobre a Lei 10.639/ 2003 acerca 

da inclusão no currículo da educação das relações étnicos/ raciais e para o ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; a participação na elaboração da 

programação/ produção cultural local que respeite às mulheres; 

 

b)  Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Segurança Pública: 

realização e apoio às campanhas de prevenção e combate a violência contra a 

mulher (local, nacional e internacional). a Coordenadoria apoiou 09 campanhas 

de enfrentamento à violência contra a mulher. 

 

 Quanto à rede de atendimento às mulheres existentes no município 

prestado por organizações governamentais e não-governamentais, de acordo 

com o Relatório da Coordenadoria (2008) temos:  

• 01 Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres do 

Município de João Pessoa. 

• 06 Delegacias para Mulheres no Estado distribuídas nas seguintes 

cidades: Campina Grande, Guarabira, Patos, Sousa, Cajazeiras e João Pessoa 

(Capital).  

• 01 Defensoria Pública – uma na capital com serviço itinerante em 

Cabedelo, Cacimba de Dentro, Campina Grande, João Pessoa, Ajuizadas, 

Mamanguape, Rio Tinto, Santa Rita e Soledade. 

• Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres Vítimas de 

Violência: o Hospital maternidade frei Damião e a BENFAM 

• 01 Centro de Referência da Mulher 

• 01 Centro Especializado no Atendimento às Vitimas e Testemunhas 

de Violência – CEAV  

•  ONGs, como: CUNHÃ, CM8M, FMMA, BAMIDELÊ, MNLM, 

PASTORAIS, A.B.M.C.J e  grupos de mulheres organizadas em torno da geração 

de renda e cidadania das mulheres. O CUNHÃ atua em João Pessoa com o 
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enfoque de gênero e cidadania, nas áreas saúde da mulher, direitos sexuais e 

reprodutivos e sexualidade. Já o Centro da Mulher 8 de Março trabalha com 

mulheres urbanas dentro das temáticas - violência, saúde, organização do 

movimento e políticas públicas. Ambas, demarcam na atualidade a inclusão de 

temas feministas na imprensa paraibana. 

•  01 Comissão dos Direitos da Mulher – Assembléia Legislativa 

•  01 Programa SENTINELA no município de João Pessoa: que 

atende crianças e adolescentes vitimas de abuso e exploração sexual. 

• 05 Serviços de atendimento às Vítimas de Tráfico de Pessoas: 

Superintendência Regional (01), Superintendência Regional da Polícia Federal 

(01), Procuradoria da República, a Casa “Pequeno Davi” (ONG) e o Fórum de 

Direitos da Criança e do Adolescente: todos também localizados em João 

Pessoa; 

• 01 Delegacia Regional do Trabalho/ Núcleo de Combate à 

Discriminação no Trabalho; 

• 01 Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher – CMDM24 
 Através da atuação da Coordenadoria foi possível reestruturar o 

Conselho (CMDM), possibilitando o resgate de um mecanismo de controle social 

importante para a construção, acompanhamento e monitoramento das políticas 

públicas. 

 Outros passos considerados significativos pela Coordenadoria no 

sentido de buscar compromissos do governo do Estado com as questões 

específicas para mulheres e apresentados no relatório geral do período de Gestão 

2005- 2008 foram: 

 No ano de 2005 a Coordenadoria acompanhou o processo de 

implantação e implementação da Lei de Notificação Compulsória de Violência 

contra a Mulher nos serviços de saúde públicos ou privados (o Projeto de Lei 

apresentado pela Vereadora Paula Franssinete); se articulou com o movimento 

                                                 
24 O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, criado pela Lei Municipal N º 8.305 
de 31 de outubro de 1997 constitui um órgão Integrante da Administração Direta do Município de 
João Pessoa. A referida lei o define como sendo um órgão de deliberação coletiva, vinculado ao 
gabinete do Prefeito, com autonomia administrativa e financeira, composto por 01 conselho 
deliberativo, 01 assessoria executiva e 01 secretaria executiva. De acordo com o artigo 4º (da Lei 
N º 8.305/97) competem ao Conselho todas as atribuições a nível local, que foram acometidas ao 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. 
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feminista local pela consolidação da política de Casa Abrigo; apoiou as 

campanhas de prevenção e combate à violência contra a Mulher, organizadas por 

entidades não governamentais; estabeleceu parceria com a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado na construção do levantamento das áreas do 

município de João Pessoa consideradas, pelas mulheres, como violentas e com 

pouca atenção da Segurança Pública e foi encaminhado para ao Secretário de 

Segurança Pública para possíveis providências; realizou também um 

levantamento e encaminhamento junto SSP (Secretaria de Segurança Pública) 

sobre os casos de violência contra a mulher - os homicídios não solucionados, 

para conhecimento e providências. 

 Em 2006, a Coordenadoria implementou o Projeto Centro de 

Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência – SPM/Prefeitura; 

realizou visitas junto ao Centro de Referência de Recife; ampliou sua relação com 

a rede interinstitucional de atenção as mulheres, crianças e adolescentes vítimas 

de violência através da Secretaria de Saúde do Estado; manteve a relação com a 

REDEXI – Rede Interinstitucional de Enfrentamento a Exploração e ao Abuso 

Sexual contra Criança e Adolescentes; participou de reuniões e do processo de 

reformulação do Plano Municipal de enfrentamento ao abuso e exploração sexual 

de crianças e adolescentes, resultou na assinatura da carta de adesão a rede. 

Assegurou sua representação política de inclusão e participação da CPPM no 

CONSEDH. Articulou-se estrategicamente com o movimento de mulheres e 

feminista; manteve-se parceria para na consolidação de uma política de 

enfrentamento à violência contra a mulher e para a implantação da política de 

Casa Abrigo. Esteve à frente do processo de implementação do projeto Centro de 

Referência da Mulher.  

 Já no ano de 2007, entre as ações desempenhadas pela 

Coordenadoria destacamos: a articulação com o Tribunal de Justiça, inclusive, 

com 02 audiências diretas com o Desembargador; promoveu o evento sobre a Lei 

Maria da Penha para operadores de direito e funcionárias (os) do Fórum Civil; 

manteve parceria na formulação e execução de Seminário sobre a Lei Maria da 

Penha para operadores de direito; fortaleceu sua representação política junto ao 

CMDHS – Conselho Municipal de Direitos Humanos e Segurança Pública e o 

Comitê Municipal de Prevenção e Agravos e Violências; acompanhou vítimas de 
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violência, realizando a escuta e encaminhamentos a órgãos e serviços; promoveu 

oficinas em arte-terapia. 

 Ainda em 2007, implantou o Centro de Referência em Atenção às 

Mulheres Vítimas de Violência; implantou os serviços de plantão para o 

atendimento imediato 0800 e estabeleceu convênio/parceria com ONGs para 

acolhimento temporário para mulheres em situação de violência. A Coordenadoria 

também definiu cotas para garantia de benefícios sociais (junto às políticas de 

assistência social, saúde e educação, trabalho e habitação) para mulheres em 

situação de violência e manteve sua participação em Redes de Serviços de 

Atenção às Mulheres e Crianças e Adolescente em situação de violência a 

exemplo da REDEXI – Rede Interinstitucional de Enfretamento a violência e ao 

abuso sexual de crianças e adolescentes/ Plano Municipal de Enfrentamento. 

 Promoveu – ao longo do período da sua primeira gestão – ciclos de 

debates, oficinas, palestras e momentos de sensibilização sobre temas como: 

violência contra a Mulher, direitos das mulheres, poder e participação, conquistas 

e desafios, saúde e violência, violência no trabalho, violência doméstica e Lei 

Maria da Penha. 

 Compreendemos que a Coordenadoria de Políticas para Mulheres vem 

desempenhando importante papel no diálogo e negociação junto às três 

instâncias do poder público no que diz respeito ao processo de construção de 

políticas públicas para mulheres neste município.  

 Em maio de 2008 a Coordenadoria encaminhou um ofício ao 

Governador, com uma proposta de diálogo sobre o Pacto de Enfrentamento à 

Violência. 

 Em junho de 2008, realizaram diversas reuniões para a elaboração do 

plano estadual de feminização da AIDS com técnicos do Estado, de alguns 

municípios e de representação dos movimentos sociais. Entre as principais 

pautas de discussão, debateram: o descompromisso do governo estadual com as 

políticas para as mulheres e a perda da oportunidade de acessar recursos 

federais para ações como: Casa Abrigo, Capacitação para gestores públicos, 

abertura de outros Centros de Referência da Mulher, etc. Esta intervenção causou 

impacto nas participantes que exigram um posicionamento do estado. 
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Membros da equipe da Coordenadoria participaram da reunião da 

Rede Estadual de Enfrentamento à Violência Contra Criança, Adolescentes e a 

Mulher - REAMCAV, para debater sobre o Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres e o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher; 

Foram promovidas uma série de reuniões com técnicos de algumas 

secretarias estaduais e municipais, representantes dos movimentos de mulheres, 

representantes do CREAS e CEAV da SEDES, para a elaboração do Plano 

Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Enquanto construía as 

propostas para a área de violência,a Coordenadoria denunciou a falta de um 

organismo de política para mulher de caráter estadual, para ser a estrutura 

responsável pela execução deste Plano e de outras políticas. 

Entre os compromissos anunciados em reuniões pela representante da 

equipe do Governo estadual junto ao grupo de elaboração do referido plano e as 

representantes da Coordenadoria de Políticas Para Mulheres, foram firmados: 1) 

criação da Secretaria Estadual da Mulher; 2) instalação da Casa Abrigo para 

mulheres vítimas de violência em João Pessoa; 3) reestruturação da Delegacia de 

João Pessoa com funcionamento 24 horas; 4) implantação imediata das 

delegacias de Bayeux e Santa Rita, conforme a Lei N º 7.035/ 01; 5) assinatura do 

Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. 

 A própria Coordenadoria passou a compor a equipe de sistematização, 

para avançar na implementação das políticas no Estado e colaborar para a 

efetivação dos compromissos anunciados. Porém, com a perda de mandato de 

Cássio Cunha Lima para o atual governador José Maranhão ainda não há 

informações acerca da continuidade desses compromissos. Ou seja, segue na 

espera da criação da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres, prevista 

para o final de 2009 ou início de 2010. 

 Sem sombra de dúvida, as ações desenvolvidas e/ou articuladas pela 

Coordenadoria que mais se destacaram foram aquelas efetivadas no 

enfrentamento à violência contra a mulher e na educação. 
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3.5.1 – Atuação da Coordenadoria de Políticas para Mulheres no 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher: a criação de redes de 
atendimento em João Pessoa - PB 
 

  

 Apesar do avanço no campo legal com relação à política de proteção 

às mulheres vítimas de violência a partir da aprovação da Lei Maria da Penha, a 

realidade empírica do município de João Pessoa – PB nos revela que há ainda 

uma situação de vulnerabilidade judicial e social com relação ao funcionamento, 

ampliação e efetivação na política de atenção às mulheres vítimas de violência. 

  

  

 Para entender a estrutura de funcionamento das políticas de 

atendimento às mulheres vítimas de violência em João Pessoa e apreender os 

principais desafios hoje impostos no processo de implementação dos programas 

e ações na esfera municipal, recorremos à Coordenadoria de Políticas Públicas 

para as Mulheres25. 
  

  

 A partir de uma análise documental acerca dos principais serviços que 

prestam atendimento às mulheres em situação de violência e dos casos de 

violência e de crimes contra a mulher na Paraíba, nos aproximamos de alguns 

indicadores: 

  

  

 Com relação ao monitoramento de crimes contra a mulher na Paraíba, 

compreendidos entre os meses de janeiro a julho de 2007, nos deparamos com 

os seguintes dados: 

 

                                                 
25  “A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres é um organismo de governo ligada ao 
gabinete do prefeito com status de Secretaria. Visa propor, elaborar, articular, acompanhar e 
desenvolver políticas públicas que elevem a cidadania e a justiça social, com base na equidade de 
gênero e étnico-racial no município de João Pessoa”. In www.joaopessoa.pb.gov.br. Maio de 2009. 
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Gráfico 01: Quantitativo de crimes contra à mulher, por tipos na Paraíba, de 
janeiro a julho de 2007. 
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* Fonte Secundária: Dados apresentados pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres 
do município de João Pessoa, com base no monitoramento realizado pelo Centro da Mulher 8 de 
março no ano de 2007.  
 

 

 A violência doméstica continua sendo uma prática recorrente no Estado 

da Paraíba, a agressão física lidera nas estatísticas acerca das práticas de 

violência às mulheres conforme demonstra o gráfico 1. 

 Na violência física, o agressor exerce poder sobre a vítima através do 

uso da força brutal ou utilizando objetos que provocam escoriações no corpo da 

vítima ou lesões adversas. 

 A denúncia constitui a principal fonte de defesa contra a violência 

física, mas muitas mulheres por diversas razões (medo, insegurança, receio, 

vergonha, dependência financeira, etc.) se recusam a denunciar seus agressores. 

Outro fator percebido que tem desmotivado às mulheres é a dificuldade de 

apresentar testemunhas, principalmente, quando se trata da violência psicológica 

e moral que não deixa marcas visíveis no corpo da vítima. 

 Os dados levantados pela Coordenadoria de Políticas Públicas para 

Mulheres, instigaram nas profissionais (equipe) o empenho ainda maior no 

sentido de sensibilizar a sociedade, denunciar essa realidade através da mídia e, 

sobretudo, pressionar as três esferas de poder para a implantação de serviços de 

referência. 

 A Coordenadoria também recebeu do Centro da Mulher 08 de Março 

um levantamento prévio sobre os casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher paraibana no ano de 2008, informando que no período de Janeiro a 
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junho de 2008 foram notificados 46 casos estupros; 28 tentativas de homicídios e 

23 assassinatos.  

 Com relação ao atendimento prestado às mulheres vítimas de 
violência existem hoje no município de João Pessoa uma rede de atendimento 

apresentado pela Coordenadoria, conforme segue no quadro abaixo: 

 

 Quadro 01: Rede municipal de atendimento e número de atendimentos 
prestados às mulheres vítimas de violência entre 2004 a 2008:  
 
 

PERIODO/ANUAL 
 

SERVIÇOS DA 
REDE 

MUNICIPAL 

ATENDIMENTO QUANTIDADES 
DE MULHERES 

ATENDIDAS 
 

2007 
2008 (janeiro a 

junho) 

 
CRM - Centro de 

Referência da 
Mulher 

Atendimento 
psicossocial e 
jurídico para 
mulheres em 
situação de 
violência com 
encaminhamentos a 
rede de 
atendimento local. 

 
301 
215 

2006 
2007 
2008 

 

ICV - Instituto 
Cândida Vargas 

Atendimento para 
mulheres em 
situação de 
violência doméstica 
e sexual. 

35 
19 
09 

2004 
2005 
2006 

OBS: O serviço era de âmbito 
estadual, teve problemas com 
a sua manutenção e passou a 
ser municipalizado em 2008. 

CEAV – Centro 
de Atendimento 
as Vitimas de 
Violências de 

Crimes 

Prevenção, através 
de palestras nas 
escolas e 
acompanhamento a 
vitimas e familiares 
de crimes 
hediondos. 

44 
57 
70 

OBS: Estando em fase 
de reestruturação não 
possui estatísticas 
atuais. 

* Fonte Secundária: dados apresentados pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres 
do município de João Pessoa. 
OBS: 1 - Há uma sub - notificação dos casos nos diversos serviços, várias mulheres em situação 
de violência são atendidas, não são identificadas como vitimas ou não são quantificados os casos. 
2- Os dados do atendimento às mulheres, na rede de atendimento estadual (por ex. nas 
delegacias) são computados num sistema geral, não tipificados, nem distribuídos por bairro. 
  

 Diante da existência de dificuldades de oferta de serviços específicos, 

a Coordenadoria de Políticas para Mulheres, elaborou o projeto de criação do 

Centro de Referência de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência, de João 

Pessoa – Pb. 
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O Centro de Referência da Mulher inaugurado em 2007 é, portanto, 

um serviço municipal ligado à Coordenadoria de Políticas Públicas para as 

Mulheres e em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

do Governo federal. Tem como objetivo,  

 
Acolher, orientar e apoiar as mulheres em situação de violência, 
com providências adequadas, visando à ruptura do ciclo e o 
fortalecimento da vítima. Oferecer atendimento psicológico, 
social e jurídico, visando resgatar a auto-estima da mulher que 
sofre violência e a conquista de sua cidadania. (IN CPPM, João 
Pessoa, maio de 2009). 
 
 

 O Centro de Referência da Mulher oferece serviços: de Justiça e 

Cidadania, de Geração de Emprego e Renda, de Educação e Cultura, de Saúde 

da Mulher, Direitos Sexuais e Reprodutivos, de Assistência Social e de 

Comunicação. Ainda, o serviço de telefone gratuito para atendimento imediato, 

com orientação e encaminhamento adequado às mulheres.  O serviço funciona 24 

horas, através do número 0800 283 3883. 

 Os dados de atendimento realizado pelo Centro de Referência no ano 

de 2007 apresentados pela Coordenadoria, compreenderam: 301 casos de 

Mulheres atendidas diretamente no centro, 181 encaminhamentos efetivados e 

181 atendimentos telefônicos. 

 Após a criação do Centro de Referência, a Coordenadoria solicitou a 

inclusão imediata das mulheres vítimas de violência atendidas e acompanhadas 

pelo Centro de Referência da Mulher. Entre eles: 1) nos programas de assistência 

social, incluindo: cestas básicas, auxílio social para o apoio aluguel e outras 

despesas da família, passagens para outros municípios quando se tratar de 

mudança de endereço, passagem em João Pessoa para o acesso ao atendimento 

nos serviços da rede e cursos de qualificação para o mercado de trabalho; 2) nos 

programas habitacionais com relação a cotas preferenciais para as mulheres 

chefes de família. 

 Na rede de saúde pública, o hospital Instituto Cândida Vargas (ICV), 

disponibiliza de serviço de atendimento para mulheres em situação de violência 

doméstica e sexual, ou seja, atende às vítimas de violência sexual, instalado no 

serviço de saúde de âmbito regional, com equipe técnica formada por psicóloga, 
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médica, assistente social que preenchem o protocolo institucional e de 

atendimento, realizam o acolhimento da vítimas, encaminham a notificação 

compulsória, no caso de crianças e adolescentes também acionam o Conselho 

Tutelar. 

  
 Já, o Centro Atendimento às Vítimas de Crimes (CEAV), consiste 

num projeto de atuação municipal, com funcionamento provisório no CREAS 

(Sentinela), ligado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, com equipe 

formada de assistente social, psicóloga e advogado. O CEAV atua na prevenção, 

através de palestras nas escolas e acompanha vitimas e familiares de crimes 

hediondos. Era ligado à Secretaria de Cidadania do Estado e atendia qualquer 

vítima de violência. Atendeu o seguinte número de mulheres em situação de 

violência: período de janeiro de 2004: 44 casos; em janeiro de 2005: 57 casos; em 

janeiro de 2006: 70 casos (sendo, 21 ameaças, 18 lesões corporais, 03 tentativas 

de homicídios). 

 

 Na rede municipal de atendimento às mulheres vítimas de violência, 

João Pessoa ainda consta com o Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social - CREAS (Sentinela)26 que presta atendimento às crianças e 

adolescentes vítimas do abuso e exploração sexual, registra/ notifica os casos de 

violência, realiza o acolhimento às vítimas, o estudo social e o acompanhamento 

psicossocial, promove a inserção das crianças e adolescentes em outros 

programas sociais e realiza o acompanhamento às famílias através de oficinas e 

grupos temáticos. 

  

 De acordo com os dados levantados pela Coordenadoria (Relatório 

2005-2008) sobre os tipos de violência praticados contra a criança e o 

adolescente através dos atendimentos realizados pelo CREAS (Serviço 

Sentinela), no período de janeiro a dezembro de 2007, verificou-se que:  

 

                                                 
26 O CREAS do município de João Pessoa – PB, funciona em sede própria, ligado a SEDES 
(Secretaria de Desenvolvimento Social) e a SEDH (Secretaria de Desenvolvimento Humano – 
Estado), possui equipe de educadores sociais, psicólogas e assistentes sociais. 
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Tabela 01 – Dados relacionados à distribuição do atendimento no Serviço 
Sentinela por tipo de violência praticado contra criança e adolescente no 
município de João Pessoa, no período de janeiro a dezembro de 2007: 
 
 

 
TIPOS DE VIOLÊNCIA 

 
QUANTIDADE 

 
% 

 
ABUSO 

 
54 

 
73 

 
EXPLORAÇÃO SEXUAL 

 
14 

 
19 

 
OUTRAS VIOLÊNCIAS 

 
06 

 
8 

 
TOTAL 

 
74 

 
100 

* Fonte: Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres através do Registro Diário de 
Atendimento no Serviço Sentinela, de João Pessoa/PB. Ano 2007. 
 
 

 

 Os dados apresentados pelo Serviço Sentinela revela de forma 

significativa, 73% dos casos, que há a predominância da prática de abuso sexual 

nos tipos de violência. O âmbito privado (a família) ainda se constitui o principal 

espaço para a prática da violência sexual, onde as vítimas seguem submetidas à 

continuidade do convívio e do ciclo de violência. 

  
 
O abuso sexual ocorre quando a criança ou o adolescente é 
envolvido em atividades sexuais impróprias para a sua idade 
e desenvolvimento psicossexual, as quais não tem 
maturidade para compreender ou dar consentimento pleno. 
Inclui desde a sedução, o voyerismo, a manipulação dos 
órgão genitais e partes íntimas do corpo e do ato sexual, com 
ou sem o uso da violência. (Santos, 1998, p. 12)27 

 

 

 

 No que se refere à distribuição do atendimento no Serviço Sentinela 

por gênero, no período de janeiro a dezembro de 2007, a Coordenadoria 

apresentou os seguintes dados: 

                                                 
27 Sugere-se aprofundar o assunto em SANTOS, Beatriz Camargo dos (Orgs.). Maus Tratos e 
Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes:perfil da situação no Estado do Rio Grande do Sul, 
1998. 
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Tabela 2 – Dados relacionados à distribuição do atendimento no Serviço 
Sentinela por Gênero, no período de janeiro a dezembro de 2007: 
 
  

 
TIPOS DE VIOLÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL GERAL 

Quant. % Quant. % Quant. % 
 

ABUSO 
47 74.61 07 64 54 73 

EXPLORAÇÃO 
SEXUAL 

12 14.05 02 18 14 19 

OUTRAS 
VIOLÊNCIAS 

04 6.34 02 18 06 8 

 
TOTAL 

63 100 11 100 74 100 

* Fonte Secundária: dados obtidos através do Registro Diário de Atendimento no Serviço 
Sentinela, de João Pessoa/PB. Ano 2007. 
 

 
 Já os dados apresentados na tabela 2 revelam que continuam sendo 

as mulheres/ meninas, as principais vítimas da violência sexual. O que nos 

permite analisar que para o agressor, o gênero feminino significa um alvo fácil 

diante ao uso da força do “macho”. Outro aspecto a ser analisado com relação 

aos crimes de violência sexual contra a criança e o adolescente se refere à 

exploração sexual de meninas e meninos. 

 O atual mercado do sexo e o turismo sexual constituem hoje em João 

Pessoa – PB um negócio lucrativo para os agenciadores que induzem crianças e 

adolescentes a manter relações sexuais com adultos, muitas delas são – inclusive 

– submetidas ao cárcere privado. Para algumas famílias brasileiras há ainda a 

permissividade sob o argumento de enfrentamento da pobreza. A partir desses 

dados, entendemos que a violência de gênero enquanto uma expressão da 

questão social se também efetiva nas desigualdades sociais que estruturam a 

sociedade. E, a realidade empírica no município de João Pessoa – PB nos revela 

que há de fato uma desigualdade social decorrente da má distribuição de renda 

que corrobora para a permanência da exploração sexual infantil, do turismo 

sexual de mulheres e do agravamento da violência contra mulher. 

 A partir do acesso ao aparato documental apresentado pela 

Coordenadoria verificamos que nos relatórios de gestão – como era de se esperar 

– há uma tendência de afirmativas positivas de ações públicas municipais 

realizadas no tocante à implementação de políticas para mulheres. Mas, parte das 
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ações realizadas constitui medidas pontuais/ focais no sentido de limitar-se às 

respostas imediatistas. Entendemos que é necessário ampliar o campo das 

atenções para as questões estruturais e de classe. Ou seja, ousar na proposta de 

implementação de um projeto político e econômico onde a mulher também 

apareça no centro das discussões, seja incluída nas relações de poder local com 

amplo espaço para planejar, discutir e decidir sobre as questões orçamentárias e 

acerca das prioridades de atenção às mulheres. A Coordenadoria requer mais 

autonomia inclusive para incorporar mais lideranças femininas para discutir sobre 

os mecanismos necessários de repasse de recursos, a criação de programas e 

projetos, a prioridade de atendimento às demandas e a construção de agendas a 

serem propostas pelo próprio movimento feminista e de mulheres, para além da 

influência e da determinação dos pactos oficiais nacionais e estrangeiros 

estabelecidos entre o Estado brasileiro, a ONU e os organismos financeiros 

internacionais; transpor o campo da mera formalidade e cumprimento de ações 

pré-definidas. 

 Pois, entendemos que uma política social pública de atenção às 

mulheres deve atender às suas necessidades sem estabelecer critérios de 

acesso, e sim, seguir uma lógica de ampliação de direitos e não da minimização 

ou seletividade de atendimento. O que defendemos é o conceito de universadade 

de direitos e de acesso, portanto, o rompimento com o conceito de vulnerabilidade 

social que mantém a mulher na condição histórica de subalternidade no âmbito 

das políticas sociais, como exemplo basta olharmos para o lugar que as mulheres 

ocupam hoje na política da assistência social, cujo discurso governamental 

sustenta a tese de priorizar o espaço doméstico como sendo um espaço 

predominantemente feminino, utilizando do falso ideário de empoderamento das 

mulheres. 

 As mulheres atingirão um elevado nível de empoderamento quando 

ocuparem de forma mais ampla o espaço no campo das decisões políticas e 

econômicas no país. Quando de fato as oportunidades de acesso ao trabalho e a 

igualdade de salários se tornarem realidade. 

 Pois, percebemos que a política pública para mulheres implementada 

em nivel local segue uma padronização nacional precarizada, portanto, a sua 

formatação ainda não superou a concepção dominante do patriarcado, segue as 
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tendências neoliberais, está apoiada no discurso da reparação, da 

vulnerabilidade, do atendimento assistencial limitado à imediaticidade. Ainda, a 

própria questão da violência contra à mulher – mesmo diante à existência de uma 

nova Lei (Lei Maria da Penha) não intimida os homens brasileiros, nordestinos e 

paraibanos em virtude de um poder à eles historicamente concedido, cujas 

barreiras de superação estão presentes na instituição policial, na própria lógica da 

normatização jurídica e na intersecção entre os padrões culturais, éticos e morais 

que atualmente regem a sociedade brasileira. 

 Mesmo porque a revindicação do movimento feminista e de mulheres 

certamente não está limitado – por exemplo – apenas à criação de DEAM´s sem 

estrutura adequada e profissionais qualificados para o atendimento e sem que 

haja a ruptura de uma leitura criminalizante e estigmatizada da mulher vítima de 

violência. 

 Concordamos com  Moraes e Gomes (2009: p. 85) quando ambos 

elucidam que: 
O que os movimentos feministas revindicaram foi, 
principalmente, uma mudança na qualidade do atendimento, 
capaz de superar preconceitos, rótulos e esteriótipos 
depreciadores que recaíam sobre as mulheres que se 
apresentavam para fazer registro policial. 

  

 

 As revindicações do movimento feminista e de mulheres vão além das 

exigências de proteção e combate à violência contra a mulher, na verdade, trata-

se de  uma luta histórica pelos direitos humanos das mulheres e por políticas 

públicas eficazes. Nós, mulheres, seguimos nessa busca incessante por 

igualdade, liberdade, respeito e dignidade da nossa condição de classe e de 

gênero, para além de uma realidade de submissão e dominação patriarcal de 

Estado e de sociedade. 
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CONCLUSÃO 

 

 Refletir sobre as relações de gênero e a necessidade de investir em 

políticas públicas nessa área não é nada fácil em virtude de que esse debate nos 

remete ao questionamento sobre o modelo cultural histórico de dominação e 

submissão no qual as mulheres brasileiras vêm sendo submetidas ao longo das 

décadas. 

 O desafio deste debate também nos remete à necessidade de 

rompermos o silêncio acerca do fenômeno da violência de gênero e da violência 

contra a mulher. Pois, entendemos que o silêncio age como elemento de 

consentimento e naturalização de uma ordem patriarcal que legitima o poder de 

dominação do homem e de submissão da mulher. 

 Portanto, romper essa barreira implica discordarmos com a banalização 

da histórica relação de subordinação da mulher diante ao homem e nos contrapor 

à toda e qualquer limitação de ações do Estado brasileiro no campo da atenção à 

mulher. 

 Compreender o processo de construção de políticas públicas na 

perspectiva de gênero foi um desafio ao longo da nossa investigação. Entender 

que o processo de implementação de políticas para mulheres implica o 

reconhecimento de um desejo de mudança de cultura, de condições estruturais e 

de vontade política em busca da igualdade de direitos entre homens e mulheres e 

da necessidade de responsabilidade pública brasileira na promoção de ações 

com o enfoque de gênero. 

 Diante do contexto das contra-reformas assumidas pelo Estado 

brasileiro e da incorporação dos ditames neoliberais e da adoção de uma política 

de mínimos sociais, as respostas às demandas das mulheres ainda são  

limitadas.  
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 Em decorrência das pressões políticas do Movimento Feminista 

brasileiro foi garantida na agenda da política nacional, a partir do Governo Lula, a 

criação do Plano Nacional de Políticas para Mulheres e a implantação de uma 

Secretaria específica incentivando a viabilização de programas e serviços nesta 

área. 

 Vimos que a partir da criação de uma Secretaria Especial de Políticas 

para Mulheres o debate sobre as desigualdades entre homens e mulheres no 

Brasil ganhou maior visibilidade, principalmente, quando abrimos as cortinas do 

cenário brasileiro para a discussão acerca da violência contra a mulher, cujos os 

debates contribuiram para a implementação da lei 11.340/ 06, a Lei Maria da 

Penha. 

 Mas, apesar desse avanço no campo legal, são notórias ainda, as 

situações em espaços da sociedade onde nos deparamos com a fragmentação e 

banalização da política de enfrentamento à violência contra a mulher contrariando 

a Lei Maria da Penha. Afinal, conforme frisamos e apontamos nos capítulos 

anteriores algumas posições contrárias à Lei, entendemos que se trata do desafio 

cotidiano de superar uma cultura histórica que impôs uma condição de 

subalternidade da mulher e, portanto, ainda há a necessidade de superação de 

uma lógica de Estado patriarcal. 

  

 Percebemos que as iniciativas do Estado no campo da atenção à 

mulher mesmo com a implementação da Secretária de Políticas para Mulheres 

seguem de forma pontual, com ações fragmentadas em que a mulher ainda 

aparece numa condição de vulnerabilidade, de minorias sociais. Sabemos que 

com a redução das responsabilidades sociais do Estado influenciado pelo projeto 

neoiberal houve também um enxugamento dos recursos/ dos orçamentos 

destinados à implantação de programas na perpectiva de gênero.  
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 A partir da incorporação do incentivo de mínimos sociais pelo Governo, 

analisamos que as ações no campo da atenção à mulher não as diferenciam das 

demais políticas públicas no sentido de que a disponibilidade de recursos dá-se 

de uma forma escassa. Assim como as propostas de ações governamentais a 

serem definidas e efetivadas obedecem uma hierarquização e burocratização, se 

retraem frente à centralização de poder, enfim, encontram barreiras para a 

efetivação dos projetos e programas no campo das políticas públicas. 

  

 Há de considermos ainda que nesses últimos anos assistimos à uma 

certa apatia dos movimentos sociais, onde militantes veteranos estão sem tempo 

para a militânciada e novos sujeitos não despertaram o desejo para ingressarem  

em algum tipo de militância nem mesmo querem fazer parte de entidades/ 

organizações representativas, estas,por sua vez, seguem hoje um série de 

protocolos burocráticos e exaustivos. 

  

 Hoje, ONGs militam devido a responsabilidade de cumprimento de suas 

demandas, enfrentando crises fnanceiras que as obrigam reduzir a carga horária 

de seus funcionários, reduzir o número de trabalhadores, diminuir a oferta do 

número de serviços e seletivizar/focalizar o acesso dos usuários aos serviços que 

oferecem. Também são induzidas a diminuirem o poder de pressão e priorizar 

políticas e programas que atenda às prerrogativas/ exigências  dos investidores e 

financiadores internacionais. Muitas delas, seguem agendas predeterminada 

pelos seus finacniadores. 

  

 Avaliamos que para obtermos avanços no campo especifico da atenção 

à mulher é fundamental a retomada do princípio de universalização do acesso aos 

programas sociais, sobretudo, a garantia do funcionamento dos serviços nas 

demais áreas/políticas (saúde, assistência social, educação, geração de emprego 

e renda, etc.). Pois, defendemos que a dimensão de uma Secretaria de Políticas 
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para Mulheres deve ser visualizada mais no campo político, de fortalecimento da 

luta das mulheres diante à correlação de forças e na mediação sobre a igualdade 

de direitos. 

 A dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e o predomínio da 

presença da mulher nos espaços subalternizados de reprodução social refletem 

outras lacunas visíveis no processo de emancipação da mulher, além de 

incentivar a acirrada divisão sexual e desigualdades no mundo trabalho. 

 Uma das principais bandeiras de luta do Movimento Feminista é 

justamente a reivindicação pelas condições de igualdade no mercado de trabalho 

e na oferta de empregos, acesso aos cargos mais elevados, bem como,  a 

valoriação salarial do trabalho feminino. E, romper com a ilusória compreensão de 

empoderamento que vem sendo articulada a partir do Estado e das suas 

instituições representativas ao afirmar que a centralidade da figura da mulher na 

política de assistência social, por exemplo, possibilita um empoderamento no 

campo das relações familiares. Trata-se, na verdade, de mais uma afirmação de 

controle do Estado sobre a mulher ao destacar que o trabalho doméstico  e as 

responasbilidades com a família devem se constituir prioridades para as mulheres 

(chefes de família ou não). Portanto, “não é por acaso que as mulheres começam 

a ser vistas como “insumos” ou como figuras disponíveis para implementar ações 

compensatórias e residuais do Estado, mediante suas políticas de proteção 

social” (Duque-Arrazola, 2003). 

 Em sua Tese de Doutorameno, Laura Duque – Arrazola (2003, p. 246) 

ao analisar as políticas sociais de assistência, em particular as de renda mínima, 

enfatizou que 

O poder e o controle por parte do Estado burguês e 
patriarcal, sobre as mulheres não ocorrem apenas 
sobre a sexualidade das mesmas, mas principalmente 
se exercem envolvendo o usufruto dos tempos 
femininos de trabalho” (...). 
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 Concordamos que para se promover novas mudanças, ainda se faz 

necessário ouvir a voz das mulheres,  incentivar a sua participação e inserí-las 

nas relações públicas de poder. Ainda, entender que as resoluções das 

Conferências Municipal e Nacional de Mulheres definidoras das políticas 

integradas devem ser respeitadas e cumpridas. Entre elas, as indicações de 

criação dos Centros de Referência às Mulheres Vítimas de Violência e a 

construção das Casas Abrigo para ampliar a rede de serviços de enfrentamento à 

violência contra a mulher. Porém, defendemos a viabilização de casas abrigo 

numa perspectiva de provisoriedade, pois entendemos que deve ser garantido à 

mulher uma segurança pública e respeitado os seus direitos humanos, de modo 

que não recaia sempre para a mulher e suas filhas e filhos o dever de se retirar do 

lar, abondanar os seus vínculos familiares e comunitários diante à morosidade  da 

punição do agressor. A mulher não pode se transformar em uma prisioneira do 

fenômeno da violência. O Estado precisa garantir que os serviços de atendimento 

sejam supervisionados pelas Coordenadorias ou Secretarias de Políticas Públicas 

para as Mulheres com devido o controle social e com uma eficência (qualidade e 

agilidade) por parte da política de segurança pública e agilidade na assistência 

jurdiciária. 

  Devem ser garantidas e respeitadas as decisões tomadas pelas 

mulheres, bem como, ser repudiada qualquer iniciativa de desmobilização e/ ou 

enfraquecimento das atribuições da Coordenadoria Especial da Mulher e das 

conquistas já alcançadas. 

 A partir do nosso estudo, que consideramos ser germinal no campo 

desse debate sobre as Secretarias e Coordenadorias de Políticas Públicas para 

as Mulheres, acrescentamos que as ações da Coordenadoria de Políticas para 

Mulheres no município de João Pessoa ainda requerem maior visibilidade no seio 

da sociedade civil.  

 O debate acerca das relações de gênero deve romper barreiras e fazer 

parte do cotidiano das mulheres paraibanas de todas as classes sociais, não 

apenas restringir-se aos  debates entre as mulheres militantes e que se 

encontram nas ONG´s e instituições municipais e estaduais. A representatividade 
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das mulheres nessa luta não deve envolver apenas àquelas indicadas para atuar 

como representantes no movimento feminista e nem tampouco limitar-se aos 

protocolos oficiais e cumprimento de agendas pré-determinadas pelos gestores 

públicos. 

 É relevante a participação coletiva de mulheres e homens na luta pelos 

direitos das mulheres, no acompanhamento e monitoramento da execução dos 

planos de ações aprovados nas Conferência das Mulheres e que se tornem na 

prática propostas de trabalho das Coordenadorias e Secretarias. 

 Os Conselhos, mesmo que com seus problemas estruturais, devem 

estar presente na negociação e definição da política pública de atenção à mulher 

e de combate à violência contra a mulher. Inclusive, fiscalizando as ações 

reproduzidas nas delegacias das mulheres, nas casas - abrigo e outros órgãos 

especializados. Acompanhando a construção e aprovação dos planos locais de 

gestão e de financiamento da política para mulheres, além de se buscar parcerias 

com as universidades e demais segmentos da sociedade para ampliar esse 

debate. 

 Entendemos  também que contar hoje com uma Secretaria ligada 

diretamente ao poder executivo nacional e local, promove na população brasileira 

uma expectativa de superação da desigualdade entre homens e mulheres em 

todas as formulações das políticas públicas e que outras secretarias também 

possam implementar ações no campo da atenção às mulheres, sem reduzir 

necessariamente a uma única Coordenadoria, tampouco limitar as ações a um 

lógica compensatória e de atendimento às necessidades mínimas humanas das 

mulheres. 

 É interessante ampliar a idéia de política para mulheres para as demais 

secretarias, departamentos e setores públicos para não cair no engodo da 

focalização de serviços, também garantir a dinâmica da intersetorialidade. 

 Na Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres em João 

Pessoa - PB, embora ainda tímidos, os avanços são percebidos mais na área da 

educação e de enfrentamento à violência contra as mulheres. 
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 Todavia, é perceptível ainda a necessidade de superação dos vínculos 

hierárquicos também presentes na Coordenadoria e abrir-se para uma atuação 

mais horizontalizada, democrática e que estimule cada vez mais o acesso 

participativo das mulheres no orçamento público, na política e nas relações 

(disputas) de poder. Ou seja, é importante garantir a dimensão política e poder 

contar com uma Coordenadoria com autonomia para decidir e mexer no próprio 

orçamento, que possa opinar e deliberar, manter a transparência e a capacidade 

de dialogar com as outras Secretarias e contribuir para a superação das 

desigualdades e hierarquias de gênero nos mais diversos espaços e relações de 

trabalho. Para isso insistir na vontade política é de extrema importância e deve se 

constituir um compromisso crescente de qualquer gestor público para que uma 

Coordenadoria como esta tenha um papel positivo dentro de uma gestão e diante 

da sociedade.  

 Quiçá a importância de se promover mais autonomia para as 

Coordenadorias, visto que algumas coordenadorias foram criadas vinculadas 

diretamente ao gabinete do prefeito e seguem subordinadas às suas decisões, 

como é o caso da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres de João 

Pessoa – PB. 

  

 Além, é claro, de confrontarmos com a cultura machista dominante em 

nosso país e fortemente presente nas relações desiguais de gênero visíveis 

também em nível local e que reforça o discurso da diferença e da imposição do 

papel do homem (do poder do “macho”) numa defesa cultural da inferiorização/ 

subordinação da mulher.  

  

 Empiricamente, verificamos uma outra questão que é a influência dos 

partidos políticos na inclusão da participação de alguns segmentos 

representativos e/ou populares nesse processo de implementação de políticas 

públicas, posto que a consolidação das ações das Coordenadorias de Políticas 

Públicas para Mulheres e a própria composição das/dos gestoras/gestores 

seguem orientações partidárias. Em João Pessoa, por exemplo, a criação da 

Coordenadoria sofreu influências nítidas das orientações de partidos de esquerda, 
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entre eles o PSB e o PT. Em muitos municípios brasileiros, a participação e/ou 

inserção de gestores se restringe mais àquelas pessoas filiadas aos partidos 

políticos (os chamados militantes partidários) vinculados, principalmente, aos 

partidos políticos que assumem a direção governamental (municipal ou estadual).  

  

 Alertamos ainda que, muitas vezes a ocupação desses cargos de 

direção é limitada aos co-partidários que em troca de favores eleitoreiros ou para 

ocupar os cargos (prometidos pelas alianças partidárias, pelo status, pelos 

incentivos financeiros, etc.), isto é, através dessa rede de tráfico de influências 

político-partidárias assumem o papel de gestor (a), secretário (a), coordenador 

(a). 

 Sobre as problemáticas contemporâneas enfrentadas pelas mulheres 

pessoenses, é notório que a violência contra a mulher é uma das mais relevantes 

e que se insere no debate sobre a garantia de direitos das mulheres. Vimos que já 

há um empenho da Coordenadoria de Políticas Pública para Mulheres de João 

Pessoa – Pb, quando analisamos o relatório geral das ações da coordenadoria no 

sentido dela resgastar o Conselho Estadual e sensibilizar o poder local (municipal 

e estadual) sobre a necessidae de reestruturação de uma rede de atendimento às 

mulheres em situação de violência.  

 Mas, avaliamos que as proposições de políticas públicas para mulheres 

que foram mais aceitas pelas três esferas do Poder Público ainda estão 

ancoradas nos discursos de vulnerabilidade e de “reparação aos danos” dentro de 

um sistema interpretativo “machista”de proteção das mulheres. O que levou,  

portanto, até hoje, mais ao empenho do município na aplicabilidade de medidas 

imediatistas e fragmentadas de combate à violência, com poucos resultados 

efetivos uma vez que os indíces de violência na Paraíba e em João Pessoa 

crescem assustadoramente e são anunciadas quase que diariamente pelos meios 

de comunicação.  

 O que demonstra a necessidade do poder público local buscar e atingir 

incentivos e ações mais expressivas, sobretudo, com relação a necessidade de 

se estabeelecer uma parceria mais ativa com a gestão de segurança pública; 
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além do próprio abastecimento e investimento do Estado e do município na 

implantação de projetos e serviços de atenção à mulher. Inclusive, da criação da 

Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres e de um Juizado Especial de Não  

- Violência contra à Mulher. 

 A partir desse estudo, percebemos que a luta das mulheres não se 

encerra com a efetivação e implementação de uma Coordenadoria municipal. 

Outros passos ainda são necessários, entre eles, fortalecer uma articulação com 

a política de educação para ampliar o debate acerca da superação das relações 

patriarcais; promover a igualdade de gênero e desconstuir os estereótipos na sala 

de aula de que existem coisas de meninas e coisas de meninos, já que a escola é 

um importante espaço de construção sócio-cultural da identidade de gênero.  

 Também instigar o evolvimento e a parceria com outras secretarias; 

ampliar esse debate junto às Secretarias da Saúde, Secretária do 

Desenvolvimento Social; dar mais ênfase à luta pelo incentivo dos programas de 

geração de emprego e renda, fomentar o debate sobre as condições do trabalho 

feminino no Estado e exigir ações governamentais que assegure a igualdade de 

acesso ao mundo do trabalho e de salários e fortalecer a discussão sobre a 

questão de gênero na rede municipal e estadual e junto às famílias. 

 Também injetar novos investimentos em programas de capacitação, 

prover conhecimento sobre as relações de gênero e suas implicações na vida das 

pessoas. Superar os atrasos e entraves políticos partidários existente em João 

Pessoa – Pb, cujas disputas entre os contrários têm abertamente dificultado o 

avanço no campo das políticas públicas, afinal há um entrave nítido no que se 

refere às iniciativas e relações políticas entre o poder municipal e estadual. 

Inclusive, no sentido de investirem com contrapartidas de financiamentos públicos  

nas políticas sociais; invés de se limitarem apenas ao gerenciamento dos 

repasses/ investimentos federal. 

 Afinal, entendemos que contar com uma Coordenadoria com uma força 

política de negociação, com  incentivo e apoio dos Gestores públicos e com a 

participação da sociedade civil e dos movimentos feminista e de mulheres na luta 
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por novas conquistas implicará sucesso na efetividade de qualquer política de 

atendimento, seja ela municipal ou estadual. Principalmente, por entendermos 

que dessa forma somaremos esforços e condições concretas para implementar 

qualidades nos serviços de atendimento e promover a igualdade de direitos entre 

mulheres e homens.  
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