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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo apresentar alguns elementos 
significativos sobre a construção de redes sociais de proteção 
social desencadeada pelas mulheres no contexto brasileiro, 
pois ao pensarmos nestas redes estamos dando voz para um 
tipo de história que muitas vezes fica oculta nos estudos de 
rede de proteção social. O presente trabalho também busca 
correlacionar a formação destas redes com as questões 
atreladas ao papel das mulheres na esfera pública a partir da 
construção e luta por melhores condições de vida, como 
também demonstrar o quanto que as mulheres se tornam 
protagonistas na busca de efetivação dos direitos sociais.  
  
Palavras-chave: Mulheres. Espaço Público e Redes Sociais.  

 
ABSTRACT 
 
This paper aims to present some significant elements about 
building social safety nets triggered by women in the Brazilian 
context, because as we think these networks are giving voice to 
a kind of story that often gets hidden in studies of network 
social protection. At the same time this paper also seeks to 
correlate the formation of these networks with the issues linked 
to the role of women in the public sphere from the building and 
fight for better living conditions, but also present them as 
protagonists in search of fulfillment of social rights.  
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         1- INTRODUÇÃO:  

O presente trabalho surgiu do interesse de compreender as ações da mulheres 

na luta por direitos na esfera pública, como também busca identificar a formação de redes 

sociais entre as mulheres.   

Cabe ressaltar que este artigo não tem o intuito de explorar todos os importantes 

exemplos de figuras femininas que se destacam na formação e construção da sociedade 

brasileira, mas tem como ênfase destacar alguns exemplos, pois acredito que o enfoque 

principal é pensarmos o modo como se estrutura as estratégias encontradas pelas mulheres 

num contexto de negação de direitos e de ausência de estruturas sociais que consigam dar 

conta de suprir suas necessidades sociais. 

A partir desta breve exposição, pretendo elencar alguns elementos referentes à 

construção das redes de proteção social2 presente na sociedade brasileira como também ter 

como foco uma análise sobre as questões relacionadas ao papel das mulheres na esfera 

pública.  A partir desses pressupostos enfatizarei os limites e as possibilidades impostas às 

mulheres na atual conjuntura, destacando assim suas experiências, saberes, ações e suas 

conquistas. 

Um elemento de destaque nesta análise será a abordagem feita sobre o 

conceito de identidade, pois acredito que será um importante eixo de análise para subsidiar 

as formas pelas quais as mulheres encontram meios de lutar por uma causa em comum, 

seja através de melhorias das condições de vida por meio da efetivação das políticas 

sociais, seja na formação de redes sociais. 

Desvendar esses dilemas, no que tange a compreensão sobre o trabalho 

desenvolvido por estas mulheres torna-se uma tarefa bastante interessante, pois nos faz 

analisar os caminhos e os instrumentos utilizados pelas mesmas no processo de luta pelos 

seus direitos, com também elucida as estratégias que essas mulheres encontraram para 

além dos papeis impostos pela sociedade. 

                                                 
2
Para a definição do termo me reporto à análise do autor Castel (1998) que a define a proteção social 

primária como sistemas de regras que ligam diretamente os membros de um grupo a partir de seu 
pertencimento familiar, de vizinhança e de trabalho e que tecem redes de interdependência se 
mediação de instituições específicas. Ao definir a proteção secundária o autor aborda que  se trata de 
sistemas relacionais deslocados em relação aos grupos de pertencimento familiar, de vizinhança e de 
trabalho e, a partir desse desatrelamento desenvolve-se montagens cada vez mais complexas que 
dão origem às estruturas de atendimento assistencial cada vez mais sofisticadas. 



 

 

                  

Assim, podemos verificar o quanto que essas mulheres tentam, mesmo com 

vários entraves, buscar algumas realizações e até mesmo descobertas que a esfera pública 

ocultava para o mundo feminino e, desvendar esse mistério nos faz pensar que elas se 

tornam protagonistas no mundo público. 

 2-ESPAÇO PÚBLICO: UM LUGAR DE CONQUISTA DE DIREITOS. 

Neste item, proponho expor alguns exemplos de inserção de mulheres no 

espaço público, não focarei em todos os exemplos de mulheres protagonistas existente na 

sociedade brasileira, apenas iniciarei uma discussão sobre como podemos ter um olhar 

diferenciado para estas mulheres que vão além de seus papéis femininos, ao mesmo tempo 

em que nos traz outro parâmetro de ver uma sociedade construída pelas mulheres.  

Tendo como ponto de partida a saída das mulheres para o espaço público, 

podemos destacar os estudos de Perrot (1991), no qual aborda que o “sair3” das mulheres, 

no século XIX, estava atrelado à indignação de perceber a situação dos marginalizados, dos 

excluídos e das calamidades que atingiam as crianças.  

Esses motivos demonstram que o limite entre o espaço público e o espaço 

privado repercutiu numa grande experiência de troca de saberes entre as mulheres, 

principalmente no que diz respeito à inserção nos movimentos sociais e nas manifestações 

pela melhoria das condições de vida. 

Assim, durante muito tempo a caridade foi um dos fatores que fez com que as 

mulheres realizassem trabalhos fora dos afazeres domésticos, como por exemplo, visitar os 

pobres, cuidar dos doentes e dentre outras atividades. Esse tipo de trabalho baseava-se 

numa extensão das tarefas domésticas, ao mesmo tempo em que revelava para as 

mulheres os problemas sociais que a sociedade enfrentava, pois a interferência do Estado 

era ínfima neste período. Ou seja, o que pretendo ressaltar é que para além das ações 

desenvolvidas por essas mulheres, identificamos que elas começam a ganhar inserção em 

outra esfera até então desconhecida, a esfera pública. 

A partir dessas experiências, as mulheres adquiriram um saber social, pois 

produziam questionamentos diante da realidade social. Bock (1991) ao identificar a inserção 

das mulheres na esfera pública nos chama atenção sobre a importância da maternidade 

como um meio de união e de luta das mulheres no espaço público.  

Perrot (1991) em seu estudo sobre as mulheres no ocidente destaca as 

reivindicações das mulheres na Primeira Guerra Mundial, apontando que elas pleiteavam 

                                                 
3
 O termo sair possui uma interpretação que nos leva a pensar sobre a inserção das mulheres na 

esfera pública enquanto sujeitos que pleiteiam a efetivação dos direitos sociais, já que os mesmos 
eram escassos durante o período apresentado. 



 

 

                  

políticas sociais para questões referentes à maternidade, como também para alguns direitos 

femininos, pois as mulheres nesse período tinham seus direitos cerceados. A autora 

também ressalta a importância do movimento feminista na construção dos Estados-

Providência, pois as mesmas exigiam que os subsídios familiares fossem destinados às 

mães e que fosse incorporado uma retribuição pelo trabalho doméstico. 

O importante é enfatizar que: “... os Estados-providência contemporâneos 

seriam muito diferentes se o seu desenvolvimento não tivesse coincidido com o crescimento 

dos movimentos de mulheres” (BOCK, 1991, p.437). Assim, os papéis femininos tanto para 

Perrot (1991) quanto para Bock (1991) foi um ponto essencial no combate às formas de 

violência apresentada na Europa e isso fez com que essas mulheres reivindicassem os seus 

direitos, dando continuidade ao processo de cidadania. 

No contexto brasileiro podemos destacar a luta desencadeada pelas feministas 

na esfera pública, principalmente no que se refere à conquista do direito ao voto, 

aparecendo no espaço público figuras como: Leolinda Daltro e Gilka Machado, que 

formaram em 1910 o Partido Republicano. Em 1922 encontramos a presença de Bertha 

Lutz, que pertencia ao Estado Brasileiro e representava o mesmo nas conferências 

internacionais discutindo sobre a importância do voto feminino. 

 As ações das mulheres no espaço público também diz respeito às práticas 

relacionadas à participação de mulheres nas entidades filantrópicas, pois desde o início do 

século XX, estas práticas se tornaram um elemento essencial para dar conta de ações em 

que a atuação do Estado era incipiente.  

A partir desta questão não podemos deixar de mencionar as propostas 

desenvolvidas por Pérola Byington4 e dentre outras tantas mulheres que poderíamos citar 

como exemplo, porém enfatizarei a história e a vida dessa mulher que teve uma participação 

numa entidade filantrópica e que dedicava seu trabalho na prestação de serviços aos mais 

pobres.  

Pérola Byington foi uma das fundadoras e também presidente da Cruzada Pró- 

infância5, onde desempenhava um importante papel na luta contra a mortalidade infantil. 

 
As propostas da Cruzada – pleitear pelo estabelecimento de leis e criar programas e 
serviços de proteção à infância e à maternidade e se tornar um centro de produção 
de conhecimento, não foram esquecidas. Em junho de 1931, Pérola Byington, como 
representante da Cruzada Pró- Infância, foi ao Rio de Janeiro a fim de participar do II 

                                                 
4
 Pérola Byinton era descendente de norte americanos, nascida em Pearl- EUA em 1879. No Brasil, 

mais especificamente na cidade de São Paulo, dedicou mais de trinta anos de vida às atividades em 
prol da infância e a família.  
5
  Foi uma entidade que surgiu em 1930 no estado de São Paulo e tinha como objetivo prestar 

cuidados às gestantes e as crianças com também tinha como meta diminuir o índice de mortalidade 
infantil naquele período, já que identificamos a negligência por parte do Estado em relação a este 
público-alvo. 



 

 

                  

Congresso Internacional Feminista, organizado pela Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino. Na comissão de Proteção à infância e Maternidade, ela 
apresentou dois trabalhos escritos por Maria Antonieta de Castro, Pró- infância e 
Recreios infantis, e fez quatro recomendações: a) que fosse feito um apelo às 
mulheres brasileiras para se dedicarem à proteção e defesa da criança; b) que as 
associações educativas e sociais colaborassem na realização da Semana da 
Criança, no mês de outubro; c) que fosse criado um seguro contra doença e 
invalidez e taxas especiais para obtenção de fundos para uma defesa da criança e 
da saúde pública; e d) que fosse estabelecido um salário mínino. (MOTT, 2003, 
p.29). 

Além de defender estes objetivos, Pérola defendia que as mães e as gestantes 

deveriam ser amparadas, independente do vínculo matrimonial, já que a maioria das mães 

que procuravam estes serviços precisavam ser amparadas, pois não possuíam nenhum 

direito garantido por parte do Estado brasileiro, segundo Mott (2003): 

Pérola foi uma defensora ao amparo às gestantes e às mães, independente do 
vínculo matrimonial. O preconceito contra a maternidade fora do casamento era 
muito grande, e as mulheres nessa condição, frequentemente, se viam 
desamparadas. A criação da casa Maternal certamente gerou polêmica, pois, numa 
entrevista, Pérola afirmava que esse tipo de assistência não ampliaria “o mal”, mas, 
a falta de amparo é que resultaria em problemas sociais e no aumento da 
mortalidade infantil. (MOTT, 2003, p.31) 

Ou seja, Pérola foi uma mulher importante na constituição e na promoção dos 

direitos das crianças e das mães, ela também fundou o primeiro banco de leite humano no 

Brasil e a partir dos anos de 1940 lutou pela construção de um hospital materno- infantil, que 

teve a sua inauguração em 1959, sendo hoje um hospital de referência em saúde da mulher 

e da criança. Através destas ações, elas acreditavam que estavam contribuindo para que os 

direitos sociais fossem efetivados. 

Nas décadas de 40 e 50 temos a presença de alguns movimentos de mulheres 

que lutavam pela anistia e contra a carestia. Esses movimentos perpetuaram-se até a 

década de 70, mais especificamente nos bairros mais periféricos, já que as mulheres mais 

pobres buscavam melhores condições de vida através das melhorias das creches, da saúde 

e dentre outros serviços. 

Na ditadura militar, apesar do regime repressivo, podemos destacar a presença 

da estilista brasileira Zuleika Angel Jones, mais conhecida como Zuzu Angel, que foi uma 

grande personagem que sofreu com o desaparecimento de seu filho Stuart Angel Jones, 

preso durante o regime militar. Em seus desfiles denunciava a morte de seu filho como 

forma de contestar contra o regime vigente. 

Nesta mesma década, em 1977, iniciou-se na Argentina, em Buenos Aires, um 

movimento de mães que invadiram a Praça de Mayo, sede do governo argentino, para 

protestar contra o desaparecimento de seus filhos, ou seja, a partir desta ação as mães 

cobravam das autoridades governamentais uma posição sobre o desaparecimento de seus 

filhos. 



 

 

                  

Nos anos 90 e 2000 também se verifica a inserção de muitas mulheres como 

protagonistas em movimento de protesto e de busca de cidadania. É a partir dessas lutas 

que essas mulheres despertaram seus questionamentos e criticam o descaso do Estado 

frente à falta de políticas públicas.  

 As mães de Acari, também é um exemplo emblemático, como bem coloca os 

estudos de Freitas (2000) no qual a autora relata que um grupo de mães denunciava o 

desaparecimento de onze adolescentes, em Magé, no município do Rio de Janeiro, sendo 

que desses onze, oito eram menores de idade. Essas mães não exigiam apenas a prisão 

dos policiais acusados, como também foram protagonistas na busca dos corpos e de 

possíveis pistas dos carrascos de seus filhos. Isso fez com que elas tomassem posições 

políticas na sociedade brasileira, ganhando notoriedade nacional e internacional a luta 

dessas mulheres. 

Neste mesmo período, tendo como referência o artigo elaborado por Freitas et 

al. (2009), podemos citar como exemplo o Movimento Moleque6, que a partir da inserção na 

instituição do DEGASE, a mãe de um adolescente infrator, adquiriu experiências e pode 

ampliar a sua rede de alianças com outras mães que passaram pelo mesmo problema, ao 

mesmo tempo em que conheceu outros espaços participando de seminários, congressos e 

de encontros locais que discutiam sobre os assuntos referentes aos direitos da criança e do 

adolescente.   

Outro exemplo pertinente nesta análise é o das mães da ACAM-RJ7, onde temos 

a atuação dessas mães em atos públicos, no sentido de denunciar a falta de atenção do 

Estado aos portadores de fibrose cística8, principalmente no que se refere à falta de 

medicamentos necessários para o tratamento desta doença. Com isso, essas mulheres se 

inserem no espaço público com o objetivo de reivindicar melhores condições de vida para 

seus filhos e cobrar das autoridades governamentais soluções para que os direitos de seus 

filhos sejam atendidos. 

Diante desses exemplos de reivindicações das mulheres no espaço público 

podemos verificar o impacto desta repercussão na realidade social, pois essas mulheres 

pleiteiam o que nós poderíamos chamar de direitos sociais. 

                                                 
6
 Este movimento nasceu no ano de 2003 quando a representante do grupo, Mônica Suzana, teve 

seu filho preso. A partir desse acontecimento retrata toda sua experiência na Delegacia de Proteção 
da Criança e do Adolescente, na 2ª Vara da Infância e Juventude e nas unidades do DEGASE. 
7
  A ACAM-RJ é a Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose. A Mocoviscidose que 

também pode ser chamada de fibrose cística é uma doença hereditária, com a qual algumas crianças 
nascem e que causa um mau funcionamento de certas glândulas do corpo.Cabe ressaltar que este 
tipo de movimento protagonizado  por mães foi objeto de estudo no mestrado em que realizei na 
Programa de Pós Graduação em Política Social na Universidade Federal Fluminense. 
8
 A fibrose cística também conhecida como mucoviscidose é uma doença genética que compromete o 

sistema respiratório e digestivo. 



 

 

                  

3- A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E DAS REDES SOCIAIS.  

Este item tem como objetivo trazer à tona um debate sobre a construção da 

identidade para que possamos entender como são estabelecidas as redes sociais entre as 

mulheres. O ser mulher, ser mãe ou mesmo pertencer a uma mesma camada social faz com 

que as mulheres se identifiquem e construam redes de proteção social. 

Cabe ressaltar que esta análise explora o conceito de redes de proteção 

primária, já que é neste tipo de rede que as mulheres estabelecem relações entre si, porém 

não descarto a importância da proteção social implementada pelo Estado que Castel (1999) 

designa rede de proteção secundária. 

Assim, centrando-se no primeiro elemento desse item, podemos dizer que a 

identidade se torna um elemento fundamental de pensar na própria construção da 

identidade feminina, ou seja, para além dessa importância podemos também identificar a 

própria construção do sujeito social, ou seja, suas formas de organização, seus estilos de 

vida e até mesmo suas formas de construir suas identidades.  

O processo de construção de identidade nos remete à análise das diferentes 

concepções e práticas realizadas no cotidiano e nas relações sociais dos indivíduos, não 

apontando o fim de suas ações, mas uma finalidade. 

Diante deste aspecto e tomando como referência os estudos de Stuart Hall 

(2002), quando analisa o sujeito moderno, este destaca algumas questões sobre o processo 

de identidade cultural na modernidade e também avalia se existe uma crise de identidade. 

Dando continuidade ao seu estudo, o mesmo ressalta a diferença entre as três 

concepções de identidade: a do sujeito do iluminismo, que se apresenta como um sujeito 

centrado e dotado das capacidades da razão e cuja essência de sua vida estava baseada 

no eu, sendo o eu a identidade da pessoa; no sujeito sociológico, afirma que o eu estava em 

plena sintonia com as relações de outros indivíduos, ou seja, numa correlação entre o eu e a 

sociedade; e por fim o sujeito pós-moderno que é caracterizado como aquele que a 

identidade não é fixa e com isso pode ser modificada de acordo com os sistemas culturais 

presentes na vida de cada indivíduo. 

Ao fazer a diferenciação entre os sujeitos sociais, Hall (2002) pretende 

demonstrar que o processo de identidade se constrói entre os sujeitos na sociedade através  

de suas múltiplas relações: “As sociedades modernas são, portanto, por definição, 

sociedades de mudança constante, rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre 

as sociedades “tradicionais” e as “modernas”. (HALL, 2002, p.14). 



 

 

                  

Através dessas características, vemos que a questão do espaço e do tempo, 

principalmente com a noção de um mundo menor e da eliminação das distâncias, tem sido 

refletida nas identidades nacionais. 

 

O que é importante para nosso argumento quanto ao impacto da globalização sobre 
a identidade é que o tempo e o espaço são também as coordenadas básicas de 
todos os sistemas de representação. Todo meio de representação- escrita, pintura, 
desenho, fotografia, simbolização através da arte ou dos sistemas de 
telecomunicação – deve traduzir seu objeto em dimensões espaciais e temporais. 
(HALL, 2002, p. 70). 

 

Diante desta análise, identificamos os processos de construção da identidade e 

os dilemas presentes neste contexto, bem como os impactos que a sociedade moderna tem 

trazido nestas relações.  

Assim, devemos ressaltar que a formação das redes sociais entre as mulheres 

também estão contextualizadas através de uma realidade apresentada, seja pela questão 

de doenças e dentre outros fatores que fazem com que essas mulheres se unam e 

construam uma identidade. 

Segundo a análise de Castells (1999) a identidade supõe uma análise para além 

dos papéis sociais, ou seja, a identidade faz com que as mulheres organizem significados 

para a construção de suas lutas, como também é um elemento que tem a capacidade de 

elaborar estratégias presentes na vida social. 

Azeredo (2010) em sua análise sobre a identidade relata que o processo da 

identidade feminina a partir da maternidade faz com que: “A condição de mulher, sempre 

associada ao papel de mãe, cuja reponsabilidade no cuidado com o filho parece uma 

imposição de ordem da natureza, limita as oportunidades de construção de outros 

marcadores identitários à ordem civilizatória.” (Azeredo, 2010, p.584) 

Com isso, cabe destacar que a construção de identidades nos remete analisar 

que não existem fórmulas prontas para resolver determinados tipos de problemas, mas nos 

faz acreditar que as pessoas se unem com o objetivo de partilhar os mesmos desejos e as 

mesmas esperanças, onde o mundo deixa de ser fixo e passa a ser um cenário de 

profundas transformações, onde o palco é a vida, suas transformações e suas articulações. 

Esses apontamentos partem do pressuposto de que são os processos de 

identidade construídos pelas mulheres que as conduzem para horizontes até então 

desconhecidos e, neste caso a construção das redes sociais, passa a ser uma estratégia 

para que as mulheres, principalmente das camadas mais pobres, construam meios, ou 

mesmo saídas, para enfrentar as instabilidades sociais que permeiam o seu cotidiano. 



 

 

                  

Com isso, a construção das redes sociais através das redes primárias, muito 

presente no contexto brasileiro, insere a família como um importante elemento de pensar na 

efetivação dessas redes. 

Com o desemprego estrutural e o trabalho precário o século XX apresentou um 

cenário dramático que acabou afetando muitas famílias, tanto aquelas que dependem de 

programas sociais para manter o seu sustento como aquelas marginalizadas que não estão 

incluídas nos programas sociais. 

 Diante dessa realidade, as famílias procuraram ajuda de instituições 

filantrópicas como também na própria construção de redes sociais que são formadas no 

decorrer de suas experiências que segundo Costa (2000) a privação de direitos sociais é 

determinada por variáveis como o desemprego, a desigualdade, a renda e dentre outros 

fatores. 

Aprofundando a análise da autora supracitada em seu estudo sobre proteção 

social e maternidade transferida, a mesma aponta que as redes sociais construídas pelas 

mulheres pobres no cotidiano doméstico, como forma das mulheres se apoiarem 

mutuamente, centram-se nas tarefas referentes ao ambiente doméstico.  

Outra autora que discute a formação destas redes sociais é Fonseca (2002) 

quando analisa a circulação de crianças nas camadas mais pobres da sociedade brasileira, 

como um fator que exige uma formação de rede de proteção social primária, principalmente 

entre as mulheres que não conseguem suprir suas necessidades sociais e tem que deixar 

seus filhos com outras mulheres. 

Neves (2006) ao estudar sobre o papel das idosas provedoras também traz a 

tona um elemento importante de pensarmos no papel das mulheres idosas, na posição de 

avós, nas famílias mais pobres da sociedade brasileira. A autora relata que as avós tornam-

se fundamentais no momento em que as famílias passam por um processo de instabilidade 

econômica e isso faz com que essas avós consigam garantir, mesmo que minimamente, o 

sustento das famílias.  

Através dessas análises, podemos concluir que somos levados a compreender 

que a construção das formas de proteção social faz uma articulação entre as demandas 

apresentadas pela sociedade civil e as respostas advindas do Estado, principalmente no 

que diz respeito à construção das redes sociais que são formadas no decorrer destas 

relações. 

Assim, a presença dessas mulheres em seus respectivos espaços sociais tem 

possibilitado a formação de uma autoconstrução e ao mesmo tempo de ampliação de suas 

redes sociais, seja ela decorrente da esfera governamental, quando pleiteiam direitos 



 

 

                  

sociais, ou oriunda da esfera primária, quando procuram saídas para as instabilidades 

sociais. 

Desta forma, a união e a mobilização dessas mulheres têm estabelecido a 

construção de redes de sociais, mais uma vez reporto a análise que o objetivo deste artigo 

não é retirar a responsabilidade do Estado frente às demandas apresentadas, o que está 

enfatizando são as especificidades que a cultura brasileira está inserida, principalmente no 

que diz respeito à construção das redes primárias que se encontram presentes nas relações 

sociais. 

Contudo, o que cabe destacar é que as formas e as necessidades que essas 

mulheres encontraram tanto na esfera pública ou mesmo na luta contra as precariedades 

existentes em seu cotidiano nos faz compreender que a realidade brasileira é apresentada a 

partir da construção das redes sociais em consonância com as ações do Estado, ou seja, 

negar esta relação é também negar o lugar assumido pelas mulheres, principalmente 

quando nos referimos às mulheres pobres que lidam cotidianamente com a articulação entre 

as redes sociais primárias e secundárias. 

4-CONCLUSÃO:  

Através dessa análise desenvolvida pude demonstrar a importância das ações 

das mulheres, no sentido de apontar o quanto que essas mulheres publicizam suas 

demandas, pois saem de seu espaço privado e se inserem no espaço público como meio de 

conseguir melhores condições de vida. Isso faz com que essas mulheres critiquem as 

formas de proteção social existente em nossa sociedade e percebam que suas lutas são 

uma forma de exercer a cidadania. 

      A construção da identidade também se tornou um elemeto importante no debete 

deste artigo, pois acredito que a construção de uma identidade feminina faz com que as 

mulheres pleiteiem ações que irão repercutir no espaço privado como também no espaço 

público. 

A formação das redes sociais é um elemento significativo de pensarmos como 

são organizadas formas e estratégias de sobrevivência entre as mulheres, principalmente 

aquelas que estão inseridas nas camadas mais pobres. 

Com relação à luta pelos direitos sociais, podemos apontar que essas mulheres 

cobram da sociedade respostas pertinentes à causa que estão lutando. Com isso, torna-se 

pertinente destacar a importância das mulheres no espaço público, bem como a formação 

de redes sociais presentes na sociedade brasileira, pois faz com que avancemos no 

processo de construção de uma esfera cidadã, tornando a sociedade civil e o Estado atores 



 

 

                  

na construção de novas demandas sociais e, ao mesmo tempo identificar na história que as 

mulheres são sujeitos sociais que protagonizam seus direitos sociais e políticos. 

Os exemplos citados no decorrer deste trabalho teve como propósito demonstrar 

a importância das mulheres que pleiteiam por direitos em nossa sociedade que a partir da 

formação de suas identidades reconstroem novos significados em suas vidas e, na 

sociedade civil. Com isso a figura da mulher atrelada à esfera pública é a que se destaca no 

imaginário social e político. 

Em suma, este artigo traz alguns elementos de pensarmos como podemos 

identificar a mulher no contexto brasileiro, seja no espaço público reivindicando seus 

direitos, seja na formação das redes sociais, como forma de tentar amenizar as mazelas 

sociais presentes em seu cotidiano.  
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