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RESUMO 
 
O trabalho apresentado, estabelece uma relação entre a leitura 
da dinâmica da sociedade brasileira, sem se desvincular da 
global, além de tecer análises das relações de gênero e o 
patriarcado para o desenvolvimento de políticas públicas para 
mulheres em situação de violência. Buscamos, pois, traçar os 
caminhos percorridos para o desenvolvimento de uma política 
social, haja vista as peculiaridades que lhe conferem. Dentre 
outras análises, salientamos como a ideologia dominante faz-
se presente em todos os espaços aos quais são mantidas 
relações sociais. Por fim, traçamos a importância dos 
movimentos sociais e da classe trabalhadora, para alcançar 
direitos sociais. 
 
Palavras-chave: Capitalismo. Estado. Patriarcado. Políticas 
Sociais. 
 
ABSTRACT 
 
The work presented, establishes a relationship between reading 
the dynamics of Brazilian society, without untying the global, 
and weave analysis of gender relations and patriarchy for the 
development of public policies for women in situations of 
violence. We seek therefore to trace the paths followed for the 
development of a social policy, given the peculiarities that give 
it. Among other analyzes, we stress as the dominant ideology is 
present in all places to which social relations are maintained. 
Finally, we draw the importance of social movements and the 
working class, to achieve social rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é baseado na inspiração da luta do movimento feminista e na luta da 

classe trabalhadora para a obtenção de direitos sociais, em específico, nos direitos sociais 

para as mulheres.  

Partimos da tradição teórico-crítica, para compreender os movimentos do real e 

traçarmos as análises que consideramos necessárias para objetivarmos as vicissitudes dos 

rumos históricos que permeiam a construção dos direitos sociais já mencionados. Em 

primeiro lugar, analisamos como o Estado, ente criado na sociedade burguesa, fruto das 

contradições das classes sociais se situa no plano político-econômico, para assim, 

creditarmos as lutas dos movimentos sociais. Bem como, trazemos a experiência do Estágio 

obrigatório, vinculado ao Curso de Bacharelado em Serviço Social na Universidade Federal 

da Paraíba, exercido no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. É nosso 

interesse, tratarmos de um momento específico, essencialmente e contraditório brasileiro: o 

final do século XX e o início do século XXI. Este período histórico, de grandes 

peculiaridades e particularidades, como, por exemplo, a contradição entre a 

redemocratização de um país que vivera tempos sombrios na ditadura militar e em seguida, 

na primeira eleição presidencial, elege um legítimo representante da burguesia, tendo a 

opção política de ter no executivo, um representante da classe trabalhadora. Acontece, que 

esta saída, nitidamente da burguesia aos conclames da classe trabalhadora brasileira, 

repercutiu estrategicamente não unicamente no plano político, mas também econômico, 

político, cultural e social. 

Não dissonante a esta realidade, objetivamos compreender, como este cenário 

adverso, influenciados por outros fatores, contribui para o entrave do desenvolvimento de 

políticas públicas para as mulheres. Sendo assim, fazemos uma trajetória que nos é 

permitido enxergar quais as principais dificuldades para a implementação destas políticas, 

sendo este, o objetivo principal do nosso trabalho. 

 

2. Políticas Sociais no Brasil: entre contradições e (re)ordenamentos 

 

As condições de desenvolvimento e aprofundamento da questão social no 

capitalismo brasileiro do século XXI, nos levam a problematizar os percalços que assolam a 

inerência do Modo de Produção Capitalista para a vida de uma das classes sociais que dele 

faz parte, sem, no entanto, desconsiderar a outra. Para tal proposta, analisamos as relações 

sociais deste Brasil do século XXI e as condições de reprodução da classe trabalhadora 
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brasileira, questionando-nos centralmente, como tais relações sociais neste modo de 

produção, incide na esfera política, econômica, social e cultural. 

A mercê destas tais análises, entendidas por nós como objeto inicial para nos 

aproximarmos de uma temática específica a que será discutida no próximo ponto deste 

trabalho, consideramos o materialismo histórico-dialético como orientação para 

compreender a superestrutura e das relações que nela são estabelecidas, bem como, 

consideramos a peculiaridade das microestruturas destas mesmas relações, nos permitindo, 

uma objetivação do real a que estabelecemos por entendermos que, só tais análises são 

capazes de nos orientar a um plano teleológico do qual desejamos. 

Estamos pois, a falar de um país latino, profundamente marcado pela herança do seu 

período de autocracia burguesa3, não apenas no aparelho privado do Estado, mas também, 

nas marcas que este mesmo período deixou na sociedade como um todo. A peculiaridade 

brasileira, não é conferida apenas neste dado momento de sua história, mas desde a sua 

concepção de Estado propriamente dito, no desenvolvimento e expansão da questão social, 

assim entendida não exclusivamente das contradições das relações sociais na esfera do 

trabalho no capitalismo, mas as diversas dimensões, a sua multiplicidade, as peculiaridades 

que lhe são conferidas. 

No entanto, para que analisemos esta realidade brasileira, faz-se necessário tecer 

sob a ótica crítica, uma análise profunda sobre o que entende-se por Estado e por 

conseguinte, dos desdobramentos que ele possui na sociedade. A nossa concepção de 

Estado, parte do entendimento de qual o papel que ele ocupa hoje no capitalismo: o 

entendemos como não como aparato social, produto de interesses estritamente burgueses, 

sendo assim, representaria unicamente os interesses únicos de apenas uma das classes 

sociais, o Estado é, ao nosso entendimento, responsável por regular as relações 

necessárias para a reprodução da ideologia da classe dominante, sendo, pois, 

representação da burguesia, mas permeável a luta de classes e considerado como ente que 

representa os interesses da sociedade, de forma que compreendemos que as políticas 

sociais, são expressões de fato, da luta da classe dominada. Hoje, o Estado, tem para tanto, 

a responsabilidade, podemos assim dizer, de oferecer as condições para a garantia de 

necessidades não conseguidas por meio da venda da força de trabalho, ou do salário, por 

assim dizermos, para a reprodução da classe trabalhadora, ou seja, ele é o ente da 

                                                           
3 Não queremos cair no equívoco de desconsiderar que há antes do surgimento deste dado momento 
da história brasileira, toda uma conjuntura que o leva a existir de tal modo, mas, nos é importante 
pois, considerar este momento em sua particularidade, pois é, a virada do século, a adoção de uma 
nova política econômica, que resultará no objeto de análise do presente trabalho: as configurações do 
Estado e a implantação de políticas sociais para mulheres. 
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sociedade, que tem a responsabilidade de arcar com o “ônus” para o proletariado, ônus 

este, produto das relações de trabalho e que são inerentes as mesmas.  

No Brasil, esta configuração de Estado pode ser melhor compreendida a partir da 

Constituição Federal de 1988, a dita “Constituição Cidadã”, que incorporou dentre outros 

direitos sociais o conjunto de políticas públicas que compõe a Seguridade Social: a LOAS4, 

LOS5 e a LOPS6. O momento da efervescência política brasileira do final do século XX em 

função da redemocratização do Estado que vivera, no entanto, não se sobrepôs a nova 

ordem vigente: a grave crise do capitalismo, que por meio do neoliberalismo encontrou uma 

saída de romper com o ciclo da crise e para tanto, reescreveu as conquistas da classe 

trabalhadora do final da década de 1980.  

No âmbito global, após o Consenso de Washington trouxe à tona uma nova 

realidade, pouco analisada, de certo modo, mas que nos chama muita atenção, definida por 

Castelo (2012) como social-liberalismo. Nas palavras do mesmo autor, ele diz 

uma tentativa política-ideológica das classes dominantes de dar respostas às múltiplas tensões 
derivadas do acirramento das expressões da “questão social” e da luta política da classe 
trabalhadora. Em poucas palavras, a “questão social” tornou-se novamente alvo da intervenção 
teórica e prática das classes dominantes. [...] A primeira vista, o social-liberalismo pareceu com 
uma súbita tomada de consciência das classes dominantes frente a degradação do mundo do 
trabalho e do meio ambiente. (CASTELO, 2012, P. 47) 

 
Como “parte de um todo”, o Brasil divergindo das demais nações, não viverá da 

mesma forma o que ocorrera globalmente: o Brasil, em resposta ao período ditatorial que o 

antecede, passa a buscar um consenso entre as classes sociais, que como já dito, se 

expressará na Constituição Federal de 1988 e mais que isso, há a luta expressa da classe 

trabalhadora sob a classe dominante. A resposta mais imediata se concentra que podemos 

analisar e que já viemos fazendo, é como ideologicamente o Estado brasileiro e mesmo a 

sociedade se comportará nesta conjuntura adversa, tendo por guisa qual o papel que ele 

assume, a partir de então, para responder as demandas que lhes são conferidas. Após a 

constituinte, Fernando Collor de Melo assume a presidência do país e já em seus primeiros 

direcionamentos e posicionamentos para com a efetivação das políticas públicas, 

entendidas por nós, como uma expressão concreta da luta dos trabalhadores para atender a 

necessidades que lhes são inerentes a reprodução da sua vida, ele mostra os passos largos 

que a burguesia brasileira necessitava: um gestor, que estivesse a favor dos interesses da 

classe dominante. Muito embora ele não tenha permanecido no cargo, Collor, adotou 

medidas que regrediam as conquistas anteriores, advindas de muita organização e luta 

políticas dos diversos movimentos sociais. As gestões ou governos que os sucederam não 

                                                           
4 Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742/93. 
5 Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080/90 e 8.142/ 
6 Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 3.807/60. 
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deixaram para menos, e continuaram ou melhor, adensaram o que Collor já havia iniciado: a 

grande ofensiva neoliberal por parte do Estado. Para a classe trabalhadora, isto significara 

um arroxo e um corte grotesco não apenas no que diz respeito às políticas públicas, mas 

significa mais expressamente um momento que a necessidade da organização política de 

classe fosse ainda mais adensada, pois não apenas o Brasil, mas a classe trabalhadora 

como um todo, sob a égide de que o que é mais relevante para a classe dominante (a 

burguesia) a manutenção da ordem vigente, onde os dominantes continuarão a serem 

dominantes e os dominados assim permanecem. Ora, estamos a falar, pois, de um 

momento que se assemelha a Idade Média e o Medievo, onde as castas permaneciam sem 

ao menos serem questionadas, o que nos divergirá, neste momento, é que ideologicamente, 

há movimentos realizados para que esta mesma ordem vigente não seja questionada, 

porém sem o poder coercitivo de outrora. É, contudo, que tenhamos a clareza de que  

a ofensiva neoliberal fundou um novo bloco histórico capitalista no Brasil, com alterações, tanto 
na base econômica quanto nas superestruras político-ideológicas, a partir do recurso às 
instituições ditatoriais e hegemônicas do Estado Burguês ampliado. Do ponto de vista político, 
soldou-se um bloco social heterogêneo com participações de distintas frações da burguesia, 
dos latifundiários, das classes médias, e, a depender do período, do lupemproletariado e da 
aristocracia operária. (Boito Jr. apud Castelo 2012, p. 50) 

 
Os rumos que este reordenamento da nova república adota, configura o ponto de 

interesse que nos move a tecer nossas análises: ora, o Brasil, país marcado pelo regime 

escravocrata, que é de capitalismo dependente, não vivera o welfare state ou o estado de 

bem-social, é e continua a fazer parte do ciclo global da agenda de reprodução do 

capitalismo. Isto, circunscreve que o papel do Estado, ao qual mencionamos anteriormente, 

passa por uma mudança, com tendências de desresponsabilização e de setorialização das 

políticas sociais que existira. É neste cenário, ainda de contundente entendimento, que 

grande parcela das políticas sociais brasileiras se desenvolvem e arcam com o pesado fardo 

de mal existirem e caírem na estratégia política-ideológica de dominação do Estado, ao 

serem não apenas focalizadas, celetistas e extremamente burocratizadas, mas serem 

transferidas a um suposto terceiro setor.  

 Em suma, as políticas sociais não ocupam no plano ideológico estatal o papel de 

coibir as contradições da relação capital versus trabalho, mas de financeiramente de reter a 

crise do sistema, no ideal de manter a sua reprodução. Behring e Boschetti (2010), 

salientam que a tendência geral do estado é a restrição e redução de direitos sob o 

argumento da crise, transformando-as em ações pontuais e compensatórias direcionadas 

para os efeitos mais perversos que a crise pudera provocar. Isso justifica dentre outras 

medidas, as políticas de transferência de renda, que pontualmente representam passos 

largos aqueles que sequer tem a sua dignidade humana respeitada, mas que a longo prazo, 

não apresenta nenhuma possibilidade de superação desta ordem societária. 
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2.1 Políticas públicas e gênero: a sociedade classista e patriarcal como objetivação de 

degradação à mulher 

 

 Partimos, nesse ponto, para uma discussão que nos move e nos intriga ao mesmo 

tempo: como as políticas sociais, destinadas as mulheres, tem se desenvolvido no Brasil.  

No ponto anterior, descrevemos o cenário de desenvolvimento das políticas públicas 

brasileiras. Agora, não distante da discussão anterior, abordaremos as questões específicas 

da mulher, neste modo de produção perverso. 

 Partimos de uma discussão que é premissa fundante para qualquer análise a que 

venhamos fazer: o patriarcado, como forma de opressão as mulheres. Patriarcado é, 

segundo Saffioti (2004), a dominação da mulher pelo homem e que tem diversas refrações 

nas relações sociais. Ora, quando ao homem cabe o papel de dominador, subentende-se 

que ele compreende a mulher como propriedade privada sua, logo, poderá como o uso de 

qualquer outra mercadoria, usar dela, da forma que ele compreender e que considerar 

melhor. Cabe-nos aqui ressaltar, que desde a divisão sexual do trabalho, quando para as 

mulheres cabiam o trabalho doméstico e familiar e ao homem o trabalho rústico, fora do lar, 

foi-se estabelecendo que à mulher, era irrestritamente para ocupar o âmbito privado, a casa, 

responsável pela reprodução e ao homem, o espaço público, as relações mais complexas 

(as políticas, por exemplo). Assim sendo, estamos pois, a considerar que foi criado 

historicamente uma forma adicional de exploração a mulher, se considerarmos que além da 

exploração e de classes, há, ainda, a dominação pelo “macho”. Ora, no capitalismo, onde a 

exploração já dar-se via de regra pela exploração do trabalho, a mulher, coube para este 

modo de produção manter-se hegemônico, um papel que justifica a sua dominação e que 

para superá-la tem dois significados, que embora como sejam projeções, representam o 

viés político que buscamos construir não apenas como teoria: a igualdade entre os gêneros 

e a superação da sociedade de classes. 

 Essas expressões de dominação e submissão, não poderia deixar de serem 

expressas no Estado. Concordamos com Saffiotti (2004), quando ela diz que do mesmo 

modo como as relações patriarcais, suas hierarquias, sua estrutura de poder contaminam 

toda a sociedade, o direito patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna 

também o Estado. Ora, as relações que são estabelecidas em sociedade, se expressam no 

Estado, assim, podemos compreender os motivos de um desenvolvimento tão tardio de uma 

política social voltada a violência expressamente sofrida por causa da condição de gênero 

que o indivíduo ocupa na sociedade. O assunto torna-se ainda mais complexo quando 

envolvemos um tipo peculiar de violência: a doméstica, por apresentar, segundo a autora 

supramencionada, características específicas, sendo a mais relevante, a sua rotinização, 
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além de ser “justificada” socialmente pela tradição patriarcal que, o homem deve agredir 

pois a ele cabe a parte dominante da relação e a mulher, deve ser agredida, pois ela o seu 

papel é o da submissão. Chamamos atenção para uma questão muito importante: a 

dominação e a submissão via patriarcado que existe na sociedade é tão forte, que excluídas 

as potencialidades de serem questionadas, elas se reproduzem com muita naturalidade, 

como sendo um “fardo” a ser carregado pela sua própria condição de mulher, pois 

“diferentemente da violência urbana, a doméstica incide sempre sobre as mesmas vítimas, 

tornando-se habitual.” (Saffioti, 2004). 

 A partir da década de 1970, quando a temática da discussão sobre gênero recebeu 

maior visibilidade através da organização política e de movimentos feministas que o assunto 

passou a ser ponto de pauta dos Estados, isso, em âmbito internacional.  

Em 1993, o caráter transcultural e as diversas formas de manifestações dessa violência 
específica de um sexo contra o outro ganhou grande visibilidade e impacto quando, no Fórum 
Paralelo à Conferência Mundial de Direitos Humanos, em Viena, um Tribunal de Crime contra 
as mulheres, organizado por uma organização internacional feminista, deu a palavra a dezenas 
de mulheres para que denunciassem, com seus relatos pessoais, os crimes de que foram 
vítimas. Ainda em 1993, em resposta às denúncias dos movimentos de mulheres em todo o 
mundo, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, por meio da Resolução 48/104, a 
Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se constitui em um marco 
a doutrina jurídica internacional. ( BARSTED, 2007, p. 121) 

 No Brasil, esta realidade passou a ser ponto de pauta, ainda em caráter mais 

abrangente, a partir da discussão dos direitos sexuais em meados do século XX. A partir 

das organizações do movimento feminista e da visibilidade que tornou-se mais frequente na 

virada entre os séculos XX e XXI. Juridicamente, o maior avanço, em termos de políticas 

públicas para as mulheres em situação de violência, no ano de 2004, um caso que tornou-se 

público e referência para a discussão de como era necessário rever esta temática e que 

tornou-se amplamente conhecido, foi o de ‘Maria da Penha’ que sofreu agressão física, 

psicológica, dentre outros tipos de violência pelo seu companheiro e foi o primeiro caso a 

ser tratado por uma lei que configurava-se como uma lei específica para violência 

doméstica. 

 A grande novidade advinda deste momento, não estranhamente para entendimento 

da nossa ótica, a inovação que esta lei, na verdade, uma política pública, encontrou e ainda 

encontra entraves para a sua consolidação, pois como já dissemos em outros momentos ao 

decorrer deste trabalho, o Estado reproduz aquilo que há de dominante na sociedade, neste 

caso, o machismo, o patriarcado e a dominação da classe burguesa, logo, estres estarão 

refletidos de algum modo o qual já indicamos a sua expressão mais concreta, no próprio 

tempo para a criação da Lei, cuja a qual, ainda enfrenta entraves mais diversos no seu 

cenário de implementação e ampliação. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Chegamos a este ponto com algumas discussões a serem ainda tecidas, mas 

compreendemos que elas jamais se esgotarão e serão sempre mínimas, diante da realidade 

complexa que nos permeia. 

 Consideramos que ideologicamente, culturalmente e historicamente a opressão de 

classes foi-se constituindo e tornando-se “natural”, como uma lei ou um dogma 

incontestável. Criou-se o estigma, no caso da mulher, que ela deveria ser oprimida e 

explorada, não apenas na condição de trabalhadora, mas também pelo seu gênero. 

 Trazemos a este ponto do nosso trabalho, porém, a importância da organização 

política, da compreensão da luta de classes e também, não distante disso, da compreensão 

da dupla exploração que existe nesta sociedade e de que, como esta exploração se traduz 

no cotidiano ou melhor dizendo, como neste caso de exploração sob a condição do gênero, 

como esta se converte em violência e se torna tão naturalizada e incontestada por tanto 

tempo e que, ainda de modo tão prematuro, como estes entraves que são conhecidos, como 

por exemplo, a discussão do patriarcado e como este se expressa. Para tanto, chamamos a 

atenção que, através da leitura desta nova lei, que não apenas vê a expressão concreta da 

violência, mas busca a prevenção da mesma. Vejamos: a partir da discussão gestada com 

os direitos sexuais, chegamos hoje ao avanço de ter uma política pública que compreende 

as necessidades específicas da questão da violência. 
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