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RESUMO 
 
Considerações sobre creche a partir de revisão bibliográfica, a 
fim de apreender de que modo este equipamento social 
contribui para a construção da autonomia e emancipação das 
mulheres no Brasil. Parte-se do entendimento de creche 
enquanto política pública e direito assegurado 
constitucionalmente às mulheres, classe trabalhadora e 
crianças. Assinalam-se as lutas organizadas em sindicatos, 
partidos políticos, movimento de mulheres e feministas e 
profissionais da educação em prol de tal direito, pauta 
indispensável nos debates em todas as instâncias da 
sociedade quando se trata da construção de políticas públicas 
para as mulheres. 
 
Palavras-chave: Creche. Política pública. Autonomia e 
emancipação das mulheres. 
 
ABSTRACT 
 
Considerations about day care center from bibliographic review 
in order to understand how this social equipment contributes to 
the construction of autonomy and empowerment of women in 
Brazil. It starts from the understanding of the day care as a 
public policy and constitutionally guaranteed right to women, 
working class and children. Pointing the struggles organized in 
trade unions, political parties, women's and feminist movement 
and education professionals in favor of such right, essential 
staff in discussions at all levels of society when it comes to the 
construction of public policies for women. 
 
Keywords: Nursery. Public policy. Autonomy and 
empowerment of women. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo se propõe a discutir, ainda que preliminarmente e sem a 

pretensão de esgotar a temática, um debate carente de reflexão na construção da 

autonomia emancipação das mulheres: a consolidação da política pública creche como 

equipamento social indispensável ao ser plural mulher. Cabe destacar que concordo com a 

definição de equipamento social dada pelo GERAMUS (2014), qual seja a de aparato físico 

e humano utilizado para atender a direitos sociais universais, representados pelas 

necessidades e demandas de diferentes populações e respeito às especificidades regionais 

e locais. 

A creche tem que ser vista como um direito de todos e todas, dever do Estado. 

Serviço público que possui proposição educativa cumpra plenamente sua função 

sociopolítica, que é o atendimento da educação infantil, em período integral, com articulação 

entre educação e cuidado, de modo a cumprir os direitos da família, da criança, mas 

também aos imperativos apresentados por mulheres-mães, sejam estas trabalhadoras ou 

não.  

Desse modo, este artigo se encontra dividido em cinco partes. A primeira 

compõe a parte introdutória deste trabalho; a segunda apresenta, de forma sucinta, o 

contexto histórico de consolidação de creche no Brasil com destaque para os principais 

textos constitucionais e legislações brasileiras em que esta se consolida; a terceira discorre 

sobre os desafios das mulheres na sociedade patriarcal para conciliar o papel de mãe e 

trabalhadora em condições impostas pela divisão sexual do trabalho; a quarta parte dedica-

se à análise dos conceitos de autonomia e emancipação e como estes se refletem nos 

organismos de políticas públicas para as mulheres. A quinta parte discute de que forma a 

política pública de creche contribui decisivamente para autonomia e emancipação das 

mulheres e em seguida a conclusão. Destarte, esta reflexão adota a pesquisa bibliográfica 

como procedimento metodológico, com destaque aos autores e autoras que tem dado, 

através de suas obras, significativas contribuições nos estudos sobre as categorias aqui 

apresentadas e a condição das mulheres, a exemplo de Helena Hirata (1986), Heleieth 

Saffioti (1987; 2004) e Karl Marx (1844). 

 

2. Contexto histórico da consolidação de creches no Brasil 

 

Atualmente a creche é um direito constitucional. Contudo, até chegar a essa 

condição de direito, há uma longa trajetória histórica ladeada por lutas, reivindicações, 

principalmente das mulheres, para que essa demanda fosse atendida na perspectiva de 



 

 

                   

serviço público essencial, o que só ocorreria posteriormente com a promulgação da 

constituição Federal de 1988. 

Pode-se dizer que a luta por creche como equipamento social público e de 

qualidade, está intimamente ligada às modificações da posição das mulheres na sociedade 

e suas implicações no âmbito da família. Historicamente, o cuidado com as crianças 

pequenas era assumido pelo Estado somente em casos de comprovação da “incapacidade 

das famílias” como podemos verificar nos seguintes trechos constitucionais: 

[...] Art.138. Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios nos termos das leis 
respectivas; [...] c) amparar a maternidade e a infância; d)socorrer as famílias de 
prole numerosa; [...] f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a 
restringir a mortalidade e a morbidade infantis; e de higiene social que impeçam a 
propagação das doenças transmissíveis (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1934).  

E, ainda: 

O abandono intelectual ou físico da infância e da juventude importará em falta grave 
dos responsáveis pela sua guarda, e cria ao Estado o dever de provê-los do conforto 
e dos cuidados indispensáveis à preservação física e moral. Aos pais miseráveis 
assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a subsistência e 
educação da sua prole (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1937). 
 

Todavia, no Brasil, as reinvindicações da classe trabalhadora na luta por creches 

foram motivadas principalmente pela conjuntura que começa a se desenvolver a partir da 

década de 1930 com o processo de implantação da industrialização. Esse contexto de 

transformação socioeconômica é apontado como um dos grandes indicativos da 

consolidação da creche enquanto demanda de política pública, visto que propiciou o 

ingresso massivo de mulheres no mercado de trabalho, sobretudo no sistema fabril. Assim, 

rompendo com a exclusividade do ambiente público aos homens, começa-se a pensar em 

alternativas para o cuidado com as crianças, como se pode observar na Consolidação das 

Leis Trabalhistas, de 1943: 

Artigo 389: 
§ 1º - “Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres 
com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja 
permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no 
período da amamentação” (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de28 de fevereiro de 
1967) 
§ 2º - “A exigência do § 1º poderá ser suprida por meio de creches distritais 
mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou 
privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do 
SESC, da LBA ou de entidades sindicais”. (Incluído pelo Decreto - lei nº 229, de 28 
de fevereiro de 1967) (CLT, 1943). 
 

Durante o período da ditadura militar havia uma “farsa” de política de creches 

para constranger a luta da classe trabalhadora e assim utilizar a mão de obra feminina para 

o mercado de trabalho e, apesar do avanço exposto na Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), neste período ainda existia uma perspectiva saneadora e assistencialista, além da 

ausência do caráter de direito e universalização à creche.  



 

 

                   

Todavia, em 1988, como resultado de toda luta e organização, sobretudo das 

mulheres trabalhadoras, o Estado toma para si, como expressa o artigo 208 inciso IV, o 

dever de garantir “atendimento em creche e pré-escola, às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) 

anos de idade” (BRASIL, 1988). Neste texto constitucional e em todos os outros documentos 

oficiais que nele se subsidiam, fica explícita uma perspectiva historicamente diferenciada, 

uma vez que garantem o direito de forma universal à todas as crianças, visando abranger 

concepções modernas sobre a infância e sobre a necessidade de proteção, educação e 

cuidado não somente pelas famílias, mas, inclusive, pelo estado e sociedade civil. 

 

3. A divisão sexual do trabalho e o conflito da mãe trabalhadora.  

 

O conflito e os desafios que as mulheres-mães têm no cuidado de sua prole 

(seja para a educação ou providenciar o sustento), ante uma sociedade patriarcal são 

resultantes da construção social de que somente a ela são atribuídas as responsabilidades 

dos cuidados domésticos e com a família. Nesse sentido, é importante ressaltar que a 

creche não se constitui como um direito apenas das mães trabalhadoras, mas, estende-se a 

todas as mães, ainda que tenha sido a inserção daquelas no mundo do trabalho que 

impulsionou essa luta, este debate. 

O conflito da mãe trabalhadora historicamente foi tratado de maneira marginal e 

conservadora pela sociedade, inclusive nos textos constitucionais, pois estes analisavam a 

saída da mulher do ambiente doméstico do ponto de vista moral, ou seja,  associavam de 

maneira direta a negligência aos filhos à busca da mãe pelo equipamento social. No 

entanto, o que havia (e ainda hoje há) de maneira latente, era a necessidade do trabalho 

como alternativa de driblar a pobreza e, conseqüentemente, a necessidade de providenciar 

arranjos de cuidados com a prole. Vale ressaltar que essa dupla função atribuída às 

mulheres é uma das marcas mais profundas e evidentes do patriarcado na divisão do 

trabalho. 

Sobre a divisão sexual do trabalho, HIRATA e KERGOAT (2007) afirmam: 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 
relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a 
sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e 
socialmente. Tem como características a designação prioritária dos homens à esfera 
produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação 
pelos homens das funções com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, 
militares etc.).  

E continuam, 

Essa forma particular da divisão social do trabalho tem dois princípios 
organizadores: o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos 
de mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem “vale” mais que um 
trabalho de mulher). Esses princípios são válidos para todas as sociedades 
conhecidas, no tempo e no espaço. Podem ser aplicados mediante um processo 



 

 

                   

específico de legitimação, a ideologia naturalista. Esta rebaixa o gênero ao sexo 
biológico, reduz as práticas sociais a “papéis sociais” sexuados que remetem ao 
destino natural da espécie. 

 

Essa reflexão é fundamental para que se entenda a divisão sexual do trabalho e 

os seus princípios organizadores de separação e hierárquico atribuídos a homens e 

mulheres que, embora naturalizados por uma ideologia, não são imutáveis, portanto, podem 

ser desconstruídos. Nesse sentido, os papéis sociais determinados pelo sexo biológico tem 

como eixo fundante o patriarcado, o que mais uma vez reforça o caráter dos papéis sociais 

de homens e mulheres como meras construções sociais.  

A respeito do conceito de patriarcado, Saffioti (2004, p.44; 104 apud DIAS 2012, 

p.3) define: 

“um regime de dominação-exploração das mulheres pelos homens”. Com base na 
análise de Hartemann, a autora assevera que este se apresenta como um pacto 
masculino com o propósito de garantir a opressão das mulheres, independente de 
classe social, raça/etnia ou geração. Pra tanto se utiliza do controle da fidelidade; 
conservação da ordem hierárquica com a autoridade do masculino sobre o feminino; 
manutenção de papéis sociais em que ao homem cabe a provisão material da 
família e à mulher, o afeto e cuidados domésticos, dentre outros que reforçam o 
poder do macho e acirram as desigualdades entre os sexos. 

 

Então, Saffioti (1987) afirma, ainda, que, embora o patriarcado e o racismo não 

tenham sido originados no capitalismo, foi a partir de sua estruturação que se conformou o 

sistema de dominação-exploração, o qual a autora intitula de patriarcado-racismo-

capitalismo, exemplificado nas relações de homem-mulher, entre etnias, as classes sociais 

etc. Assim, lutar pela garantia de direitos, em especial à política pública de creche, sem 

perceber a lógica patriarcal que responsabiliza a mulher pelas atividades domésticas, seria 

demasiadamente superficial e insuficiente nesta discussão. 

 

4. Os organismos de políticas públicas para as mulheres e os conceitos de 

emancipação e autonomia das mulheres. 

 

Todos os esforços anteriores foram feitos com o objetivo de perceber que, 

embora os textos constitucionais mais recentes responsabilizem a Família, o Estado e a 

sociedade civil para com os cuidados com as crianças, geralmente esta responsabilidade 

fica a cargo das mulheres, devido a toda uma construção social advinda da sociedade 

patriarcal que atribui à mulher o papel de “cuidadora do lar”. Tomando por referência o 

princípio hierárquico, às mulheres cabe o trabalho denominado reprodutivo, realizado dentro 

de casa, de cuidado dos filhos, do marido, dos doentes e idosos. Aos homens, atribuiu- se a 

responsabilidade pelo chamado trabalho produtivo, de produção de mercadorias e, 

geralmente realizado fora do lar. Essa divisão acaba por hierarquizar a posição social de 



 

 

                   

homens e mulheres em qualquer sociedade; ou seja, na sociedade capitalista, há 

valorização do trabalho produtivo (de mais-valia) em detrimento da desvalorização do 

trabalho reprodutivo (visto como menos importante e de obrigação feminina).  

Deste modo, a divisão social do trabalho segundo os sexos estabeleceu-se 

como estruturante das relações sociais, como a base material da opressão das mulheres e 

da perpetuação das desigualdades entre os sexos (GUEDES E RIBEIRO, 2012). 

As políticas públicas voltadas para a inserção e a permanência das mulheres no 

mundo do trabalho, fato que vem crescendo de forma contínua desde a década de 1970, 

são importantes para romper com as precariedades as quais as mulheres são expostas pela 

divisão sexual do trabalho. A política pública de creche se trona imprescindível neste 

processo, pois, ao ter o equipamento social onde deixar os filhos (isentando a mulher da 

atribuição meramente social de ficar em casa cuidando dos filhos) pode contribuir para que 

ela se insira de maneira qualificada no mercado de trabalho, busque o aperfeiçoamento 

profissional através do estudo e até mesmo desfrute de um momento de lazer, aliviando a 

tensão que as mulheres acarretam perante o desempenho de vários papéis sociais.  

Fazendo um breve esforço sobre os conceitos das categorias de emancipação e 

autonomia, e como elas, em alguns pontos chegam a se correlacionar, utiliza-se, como 

referência o que Marx (1844) diz em seu primeiro manuscrito a respeito da emancipação 

humana, “da relação do trabalho alienado com a propriedade privada também decorre que a 

emancipação da sociedade da propriedade privada, da servidão, assume a forma política de 

emancipação dos trabalhadores; não no sentido de só estar em jogo a emancipação destes, 

mas por essa emancipação abranger a de toda a humanidade” ou seja, para Marx, a 

emancipação não é algo meramente econômico (inclusive é insuficiente neste contexto), 

mas sim, uma forma política de expressar a supracitada liberdade de homens e mulheres. 

Nessa perspectiva Saffioti (2013) concorda com Marx e acrescenta que a 

emancipação feminina não se dará pela categoria trabalho em sua significação na 

sociedade capitalista, visto que este é um sistema que aliena, corrompe e se utiliza da 

exploração e dominação do trabalhador e da trabalhadora para a sua manutenção. Para 

este autor e esta autora e muitos outros denominados marxistas, superar a opressão 

feminina e torná-las verdadeiramente emancipadas, só será possível com o fim do 

capitalismo e dentro de uma nova alternativa de sociedade, a socialista.  

 
Seria ilusório, entretanto, imaginar que a mera emancipação econômica da mulher 
fosse suficiente para libertá-la de todos os preconceitos que a discriminam 
socialmente. A realização histórica de sociedades de economia coletiva tem 
mostrado que, embora a emancipação econômica da mulher seja condição sine qua 
non de sua total libertação, não constitui, em si mesma, esta libertação integral. 

(Saffioti. 2013, pág. 128) 

 



 

 

                   

A categoria autonomia, no caso específico a autonomia econômica das 

mulheres, constitui fator de suma importância na busca da igualdade entre mulheres e 

homens, sejam elas das cidades, do campo ou da floresta. A autonomia econômica das 

mulheres é a condição que elas têm de prover o seu próprio sustento, decidindo por elas 

mesmas a melhor forma de fazê-lo. Isso envolve também as pessoas que delas dependem. 

Assim, ela é mais do que autonomia financeira, uma vez que inclui uma perspectiva de vida 

de longo prazo, com acesso a previdência social e a serviços públicos (SECRETARIA DE 

POLÍTICAS PARA AS MULHERES, 2014).  

Portanto, não se trata de negar a relevância que a emancipação e a autonomia 

econômica possuem na vida das mulheres, mas sim, de que estas, sozinhas, não garantem 

a autonomia, a libertação integral, ou seja, a emancipação efetiva apontada por Karl Marx e 

Heleieth Saffioti, até porque tal emancipação requer primeiramente a resistência, a 

mudanças mais amplas e que remetem a transformações nos padrões culturais, 

educacionais, políticos em uma nova alternativa societária. 

A respeito da proposta feminista, sobre emancipação e autonomia, Lisboa (2008) 

elucida ainda a categoria empoderamento, entendendida como: 

O movimento de mulheres tem situado o empoderamento no campo das relações de 
gênero e na luta contra a posição socialmente subordinada das mulheres em 
contextos específicos. O termo empoderamento chama a atenção para a palavra 
“poder” e o conceito de poder enquanto relação social. O poder (na ciência política 
geralmente vinculado ao Estado) pode ser fonte de opressão, autoritarismo, abuso e 
dominação. Na proposta do feminismo, porém, pode ser uma fonte de emancipação, 
uma forma de resistência [...] Uma vez construída esta base de condições 
facilitadoras do empoderamento é importante trabalhar na perspectiva da autonomia 
das mulheres pois o alcance desta, servirá de medida para avaliar o processo de 
empoderamento e superação da exclusão social. 
 

É indispensável destacar que o objetivo deste artigo não é trabalhar 

profundamente as categorias mencionadas, mas sim entender como estas foram aplicadas 

nas políticas para as mulheres (fazendo as críticas plausíveis) e, como será exposto no 

próximo tópico, influenciam na política de creche. O impasse exposto acima não está 

necessariamente na existência das políticas, pois não podemos negar de forma alguma a 

grande importância e avanços que trouxeram para as condições de vida das mulheres. 

Entretanto, a perspectiva e os significados das categorias geralmente utilizados:  

Ao reafirmar papéis cristalizados e historicamente atribuídos às mulheres, 

desconsiderando a sua pluralidade e sem questionar e problematizar alternativas efetivas de 

rompimento com o patriarcado se torna insuficiente para o objetivo de autonomia e 

emancipação. Isto significa que as políticas para as mulheres no Brasil, ainda se constitui de 

um grande desafio em traduzir a proposta feminista, ou seja, serem favoráveis à mudança 

das condições de vida das mulheres e levar em consideração de que este é um grupo 

submetido à exploração e à opressão capitalista, patriarcal e racista. A luta consiste em 



 

 

                   

assegurar que estas políticas sejam de fato promotoras da igualdade e da justiça social, 

orientadas a favorecer os direitos das mulheres (ARTICULAÇÃO DE MULHERES 

BRASILEIRAS, 2011). 

Neste sentido, a crítica a ser feita é que as políticas públicas e sociais 

geralmente foram voltadas para a consolidação dos papéis historicamente atribuídos, e não 

nas reais necessidades das mulheres: 

[...] as políticas para as mulheres têm centralidade no feminino enquanto parte da 
reprodução social. Isso implica que não priorizam a importância e o significado que 
se estabelece no relacionamento entre os sexos; ao contrário, a centralidade posta 
na mulher-família reafirma a visão essencialista de que a reprodução e a 
sexualidade causam a diferença de gênero de modo simples e inevitável.  
Configura-se, portanto, numa política pública enfatiza a responsabilidade feminina 
pela reprodução social, pela educação dos filhos, pela demanda por creches, por 
saúde e outras necessidades que garantam a manutenção e permanência da família 
e não necessariamente seu empoderamento e autonomia. (Bandeira 2005, p. 8-9). 
 

Portanto, a proposta feminista explicitada e defendida neste artigo, almeja para 

além da emancipação e autonomia financeira/econômica das mulheres dentro da ordem 

vigente; pois são dois aspecto de um empoderamento mais amplo, que somente será 

possível ser conquistado no debate sobre a divisão sexual do trabalho, sobre o machismo e 

o patriarcado que são fundamentados em ideologias que naturalizam as opressões sobre a 

condição da mulher na sociedade. As forças das lutas feministas que, ao longo da história 

acumularam inúmeras conquistas marcam a busca das mulheres por direitos, por 

participação social e política, por efetividade das políticas públicas etc. com destaque à luta 

pela creche como equipamento social imprescindível ao ser plural mulher são 

indispensáveis também para a luta por uma sociedade livre de opressões de classe, etnia e 

principalmente de gênero. 

 

5. A política pública de creche e sua contribuição para a construção da 

emancipação e autonomia das mulheres. 

 

Dados divulgados em 2011 pela PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra em 

Domicílios) revelam que o direito à creche ainda está longe de ser efetivo na realidade 

brasileira. Existe, portanto, no país cerca de 10 (dez) milhões de crianças em idade de 

frequentar a creche, porém, somente 21% delas estão matriculadas. Mostra ainda o 

aumento do número de mulheres ingressantes no mundo do trabalho, e assinala que esse 

número se eleva rapidamente, sobretudo para as mulheres das camadas socioeconômicas 

mais baixas (PNAD, 2011).   

Um estudo realizado com mulheres de 18 a 64 anos demonstra que 88% das 

entrevistadas apontam a creche como uma das principais demandas pelo poder público. 



 

 

                   

Deste total, 45% delas afirmam que não contam com auxílio algum no cuidado com a prole 

(babás ou trabalhadoras domésticas), enquanto 34% declararam que vagas em creches 

públicas, se constituem numa dificuldade concreta para quem trabalha (PIERRO, 2012). 

Considerando os dados acima, a creche constitui-se como dever do Estado, 

direito da criança e da mãe trabalhadora (embora seja direto de todas as mães), ou seja, é 

uma política viabilizadora da autonomia financeira e emancipação econômica das mulheres, 

desde que seja implementada de forma a atender adequadamente aos objetivos a que se 

propõe, pois quando a creche garante a sua eficácia no que diz respeito ao cuidado e a 

educação dos filhos destas mulheres, paralelamente, permite que elas consigam 

alternativas e melhores condições de vida através do trabalho, estudo, lazer, etc. 

Outro aspecto a ser considerado na análise da autonomia e emancipação 

econômica nas políticas públicas para as mulheres diz respeito à violência contra a mulher. 

Considerando que o principal aspecto que direciona à manutenção do ciclo de violência é a 

dependência econômica do agressor e insistindo na premissa da creche como dever do 

Estado e demanda da sociedade, a creche subsidia, inclusive no rompimento da violência 

no âmbito doméstico e familiar. 

 De acordo com o Caderno de Atenção Básica -Violência intrafamiliar- 

Orientações para a prática em serviço do Ministério da Saúde, embora não seja possível 

determinar a causa da permanência da mulher em uma relação marcada pela violência, o 

conhecimento de alguns fatores envolvidos pode ajudar na compreensão do processo e de 

sua dinâmica. Dentre eles, aponta-se a situação econômica, quando se expressa na 

carência de apoio financeiro e de oportunidades de trabalho, ocasionando a dependência 

econômica (do parceiro) e a falta de autonomia e o medo das dificuldades para prover o seu 

sustento econômico e o de seus filhos, após a separação. 

 Neste contexto, as creches são indispensáveis tanto no que diz respeito à 

proteção e o cuidado das crianças para que esta mãe ingresse no mercado de trabalho e 

possa se qualificar profissionalmente e promover a autonomia financeira feminina e liberte-

se de um ciclo de violência doméstica e familiar.  

 Portanto, a creche como política pública e mecanismo de contribuição de 

autonomia e emancipação financeira e/ou econômica das mulheres (dentro do contexto das 

políticas) necessita ser um equipamento social, além de acessível, apto a atender as 

demandas reais e objetivas das mulheres trabalhadoras e, para tanto, funcionar em uma 

dinâmica que supere a perspectiva restritamente escolar e adequando-se às condições de 

trabalho do ser mulher em nossa sociedade. 

 

6. CONCLUSÃO 



 

 

                   

 

 Longe de esgotar a temática em questão, se pode afirmar que a política pública 

de creche constitui-se como equipamento social imprescindível ao processo de construção 

da autonomia econômica das mulheres dentro do contexto das políticas para as mulheres. 

Assim, a ampliação da oferta de vagas em creches públicas, como instituição 

verdadeiramente integral, que acompanhe a dinâmica de trabalho da mãe são algumas das 

medidas que contribuem para a autonomia econômica das mulheres e que podem promover 

a equidade no mundo do trabalho. Desse modo, a creche pode ser uma ferramenta de luta, 

resistência e empoderamento (conforme a perspectiva feminista) das mulheres contra as 

opressões oriundas da sociedade patriarcal e capitalista e alternativa de rompimento com 

esta e, possivelmente, o alcance da emancipação efetiva apontada por Marx e Saffioti. 

Portanto, conforme estudos sobre a situação das mulheres na sociedade, 

afirmar-se que estas já conquistaram importantes passos na trajetória de luta por direitos 

sociais, políticos e econômicos, devidos, inegavelmente, à luta dos movimentos sociais de 

mulheres e feministas que resultaram na elaboração de uma legislação que tornou a mulher 

sujeito de direitos. Contudo, ainda há inúmeros desafios a serem superados, como a 

conquista de igualdade salarial, ocupação dos cargos de liderança dentro das empresas etc. 

Para isso, é imprescindível questionar a divisão social do trabalho segundo os sexos, o 

patriarcado, o capitalismo; é necessário, sobretudo, avançar direitos na legislação brasileira 

e nos planos e pactos de organismos de políticas para as mulheres demandados pelo 

Estado, tendo em vista que não reproduzam o ciclo dos papéis sociais historicamente 

atribuídos e que possam, de fato, ser “desconstrutores” dessa ideologia machista que marca 

a sociedade brasileira; e, ainda, impulsionar a criação equipamentos sociais úteis ao ser 

plural mulher, a exemplo da creche, que possibilita a sua emancipação, autonomia 

econômica, financeira e equidade na relação destas com os homens.  
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