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Introdução 

Este artigo intitulado HISTÓRIA DO MOVIMENTO FEMINISTA E OS 

AVANÇOS NOS DIREITOS CONQUISTADOS, visa pensar as condições das mulheres 

nessa sociedade patriarcal, machista, classista e racista, já que, o passado desta história foi 

constituído por regas, normas e comportamentos, os quais submetiam as mulheres condições 

que não as favoreciam na sociedade, fazendo com que existisse uma segregação que até hoje 

perdura, de que “mulher tem seu lugar”. Visto que, atos violentos eram formas de castigos 

aceitos na sociedade para frear as atitudes de enfrentamentos por parte das mulheres aos 

ditames da sociedade patriarcal que temos. 

Isto teve tanta expressividade e uma repercussão que vários registros foram feitos 

desde o Brasil Colônia, onde a misoginia era permitida e os homens tinham o direito 

reservado por lei de castigar ou assassinar suas mulheres, se assim o julgasse necessário,  

Segundo o Código Criminal de 1830, o crime de adultério cometido por mulheres era 

muito mais grave do que este mesmo crime cometido por homens. Assim, seguindo nesta 

mesma linha, o Código Civil de 1916 dará ao homem o direito ao pátrio poder sobre todos os 

membros da família, principalmente sobre a mulher. Diante disso, as mulheres precisam 

resistir frente às opressões sofridas.  

É nesse contexto, que este artigo dispõe em síntese das Políticas Públicas no 

Enfrentamento da Violência contra a Mulher, buscando compreender as relações de gênero na 

sociedade capitalista, já que a questão está intrinsecamente relacionada à luta pelo fim das 

desigualdades. Desigualdades essas que passam pela dominação-exploração de classe, ou seja, 

pela exploração e opressão do homem sobre a mulher. Assim, consolida-se a luta pela 

igualdade; diante disso, é correto afirmar que as relações sociais de gênero caracterizam-se 

categorias em disputa, nos diversos espaços da sociedade e do tempo. Assim, pode-se 
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entender que a violência se consubstancia sob diversas formas, seja através de agressões entre 

homens; entre cidadãos indistintos e bandidos; entre omissões do estado e os cidadãos e a que 

parte dos homens sobre as mulheres, sendo esta a manifestação violenta que mais pode 

comprometer a qualidade de vida de alguém. A violência de gênero, no entanto, tem sido 

muito discutida em nossa sociedade, com ênfase para a violência contra a mulher.  

Partindo de um princípio segundo o qual o Estado é patriarcal e constituído em sua 

maioria, dirigente por homens conservadores, machistas e dominadores, há de se pensar num 

debate cuja temática seja marcada pelo feminismo e pelo modelo vigente de gestão do Estado.  

É diante deste contexto que as lutas da classe feminista vão perpassar por todo o 

período da pós-modernidade. Diante disso, ocorreram as primeiras lutas organizadas pelas 

feministas francesas em 1789 que foram se reafirmando como um movimento social, na 

medida em que buscaram promover uma ruptura com os mecanismos que perpetuaram as 

desigualdades sociais e estruturaram os pilares da dominação patriarcal capitalista na 

contemporaneidade. Tais embates tiveram como palco principal para a efetivação das ideias 

defendidas, a Revolução Francesa, onde as mulheres se reafirmaram politicamente ao 

reivindicar seus direitos, contrariando o poder burguês.     

Movimento feminista, políticas públicas, questão social e o papel da mulher na sociedade 

patriarcal 

O modelo de família hierárquica demonstrada na figura masculina levava ao 

entendimento de que a violência contra a mulher era um acontecimento de menor 

importância. Todavia, o que vivenciamos hoje tem fundamentos históricos, como destaca 

Stearns (2015) “[...] a maior parte das sociedades agrícolas tinha desenvolvido novas formas 

de desigualdade entre homens e mulheres, num sistema geralmente chamado de patriarcal – 

com o domínio de maridos e pais.” Ou seja, a origem da família na propriedade privada vai 

legitimar o papel da mulher, sua submissão e opressão. 

Ao longo da história as mulheres resistem á formas de violência e opressão e essa 

resistência foi de fundamental importância para a consolidação do movimento feminista, 

enquanto um segmento de luta e representação da mulher nessa sociedade marcada pelo 

machismo e o patriarcalismo. As mulheres ao se articularem entre si criaram o movimento 

feminista, o qual “[...] ressurge num momento histórico em que outros movimentos de 
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libertação denunciam a existência de formas de opressão que não se limitam ao econômico” 

(ALVES, PITANGUY, 2007). 

Assim, o movimento recria sua ideologia e começa a se estruturar e organizar-se, 

buscando propagar suas ideias em outros países, tendo em vista que, é um movimento 

político-social. Desse modo, o movimento “[...] adquire características de uma prática de ação 

política organizada. Reivindicando seus direitos de cidadania frente aos obstáculos que os 

contrariam, o movimento feminista [...]”. (ALVES, PITANGUY, 2007, P.32).  

Com isso, as mulheres vêm lutar por igualdade, visibilidade social, espaços nas 

esferas políticas, enfim, por direitos que são suprimidos pela ordem patriarcal, a qual tem suas 

bases estruturantes na exploração e na apropriação das mulheres. Assim, é importante resgatar 

aqui o “NÓ de Saffioti”, cuja autora se refere á – gênero, classe social, raça/etnia. O que se 

percebe é que esse tripé – racismo, sexismo e classe social, estão intrinsicamente relacionados 

ao modelo patriarcal que se afirma em uma figura masculina burguesa, datada de poder e 

preconceito, gerando com isso, um fenômeno social que abarca as classes sociais inferiores 

que fazem parte da sociedade.  

É fato afirmar que, o racismo tendo como base o escravismo, nasce no mesmo 

momento histórico em que nasce o sexismo, já que os povos conquistados sempre se 

submetiam a seus desejos e as suas necessidades, sendo que, em especial quando se tratava da 

figura feminina, esta servia aos propósitos que estavam ligados tanto a força de trabalho 

quanto aos desejos sexuais, configurando assim, a dominação/exploração feminina. Com isso, 

as relações sociais tornam-se mercantilizadas pelo capitalismo e o direito patriarcal vai limitar 

a liberdade civil. 

As relações de gênero apresentam-se como um dos fundamentos da organização da 

vida social, como aponta Veloso (2003, p.53)  

[...] as relações de gênero são parte da estrutura e da organização da 
sociedade, tendo como consequências mediatas e imediatas para a 
reprodução do ser social, sendo utilizado para a naturalização de 
determinados fenômenos sociais como a violência contra a mulher.  

Justifica-se assim, a hierarquia de gênero, visto que a sociedade é marcada por 

particularidades e especificidades, pois, como sugere Souza (2014), trata-se de uma sociedade 

“generificada”. 
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A partir disso, Lisboa (2014) afirma “[...] nos últimos anos, as lutas travadas pelos 

movimentos feministas alcançaram conquistas em relação aos direitos das mulheres e 

passaram a visibilizar a questão da violência, tirando-a do espaço privado para transformá-la 

em política pública”. 

Para uma melhor compreensão dos ditames do feminismo em tempos neoliberais, se 

faz necessário compreender todo o processo histórico do movimento feminista, partindo do 

pressuposto de que, tudo tem início com o surgimento da propriedade privada, ou seja, a 

propriedade privada trouxe graves consequências para a sociedade, como o surgimento da 

desigualdade social, a superioridade entre os homens e o uso da força e do poder. 

Segundo Pateman (1993) apud Cirne (2014, p.76) destaca: 

O contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual é uma 
história de sujeição. O contrato original cria ambos, a liberdade do homem e 
a sujeição da mulher derivam do contrato original e o sentido da liberdade 
civil não pode ser compreendido sem a metade perdida da história, que 
revela como o direito patriarcal dos homens sobre as mulheres é criado pelo 
contrato. A liberdade civil não é universal – é um atributo masculino e 
depende do direito patriarcal.   

Com o surgimento da propriedade privada, os valores humanos modificaram-se e a 

sociedade se hierarquizou, se constituindo de dominadores e dominados, ocasionando com 

isso a desigualdade social entre os indivíduos, o “ter” passou a ser mais importante do que o 

“ser”, dando início à divisão social de classe. 

É nessa perspectiva que entender as particularidades da questão social no Brasil e 

suas implicações é compreender que a pobreza decorre das relações contraditórias do modo de 

produção capitalista, sendo que, no Brasil, se particulariza em suas manifestações, 

especialmente a partir da segunda fase da industrialização. O país tanto na fase da 

industrialização restringida, que consolida o sistema de seleção de trabalho em meados da 

década de 1940, sob as bases corporativistas instituídas na década de 1930, atraindo uma 

parcela dos trabalhadores rurais para os centros urbanos em formação, porém, seu processo de 

industrialização foi incompleto. Já a fase da industrialização propriamente dita, que ocorre no 

período após 1964, altera significativamente o panorama do mercado de trabalho no Brasil, 

nesse momento, o mercado de trabalho brasileiro tem consolidado seus principais marcos 

regulatórios, onde as multinacionais e o capital externo entram no cenário nacional, este 

porém, mantém uma política deficiente e pouco efetiva.  Essa particularidade se deve ao 

processo colonial-escravista do país, que foi preservada, tal cultura subserviente por longas 
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décadas e que refletiram em todas as relações, sejam elas pessoais ou institucionais, ou ainda 

incluindo as políticas sociais do Estado. 

A perspectiva marxista da produção do Serviço Social foi a consequência 

fundamental resultante da exploração do trabalho, porém, há uma diversidade nas formas de 

ser de cada expressão da questão social. A pobreza, entendida como a expressão máxima da 

questão social, só pode ser entendida quando considerada a partir da incapacidade de 

reprodução social autônoma dos sujeitos, gerando, na sociedade capitalista, a questão do 

desemprego. 

Segundo Saffioti (2004) apud Cirne (2014, p.76) diz que: 

[...] o patriarcado tem sua consolidação histórica associada à produção da 
propriedade privada. Diferente do que prega a ideologia da subordinação da 
mulher como algo existente desde os primórdios da humanidade, o 
patriarcado é resultado de um processo histórico. Devido à resistência das 
mulheres, os homens tiveram que lutar cerca de dois milênios para 
consolidá-lo como sistema. 

É nessa conjuntura que se faz necessário entender a luta feminista em uma sociedade 

desigual, patriarcal, machista, caracterizada pela autoridade imposta institucionalmente do 

homem sobre a mulher.  

Nessa luta, o feminismo tem sido o foco permanente do enfrentamento da dominação 

e exploração das mulheres pelos homens e pelas instituições consideradas patriarcais. Já que 

as relações de gênero são marcadas pela dominação/exploração, têm sua origem na cultura do 

patriarcado, enraizado na estrutura familiar, tendo, como eixo dessa relação, o poder. Diante 

disso, é que precisamos resistir! 

Em 1800, suas reinvindicações traziam, como temas centrais, o direito à educação, 

ao trabalho e à igualdade salarial, assim como, os direitos políticos, ou seja, a luta pela 

igualdade de gênero. Iniciou-se, com isso, um processo de resistência. 

Buscando fortalecer essa luta, em 1868, foi criada a primeira associação feminista, 

chamada de Liga das mulheres; a insurreição popular, entretanto, só ocorreu em 1871, quando 

o governo republicando de Paris foi deposto, constituindo-se, assim, a Comuna de Paris que 

legitimou o primeiro governo operário da história, que passou a ter, como causa comum, a 

conquista de uma sociedade regida pelos interesses da classe trabalhadora. As feministas 
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assumiram um claro compromisso de classe com a luta socialista, constituindo assim a práxis 

histórica do feminismo. 

Diante do contexto, a reivindicação pelo direito ao sufrágio foi uma das pautas de 

maior mobilização ocorrida em vários países nesse período, isto porque o sufrágio universal 

garantiria o acesso das mulheres ao parlamento e, com isso, abriu a possibilidade de mudança 

no conjunto das leis e instituições, possibilitando, às mulheres, o direito à emancipação 

humana. 

No entanto, no que tange à entrada das mulheres no mercado de trabalho, sob a 

ideologia patriarcal, tal ideia não era vista com bons olhos, já que isso se caracterizava como 

uma ameaça aos seus empregos e também na perda do papel tradicional desempenhado pelas 

mulheres, o de genitora e cuidadora do lar. Numa ironia retrógada, nos dias de hoje, ainda 

vemos bandeiras com esse tema sendo levantadas, como a publicação, em uma revista de 

destaque na sociedade brasileira, onde afirma que a mulher ideal deve ser “bonita, recatada e 

do lar.” Há de se destacar que a mulher contemporânea exerce uma dupla e até tripla jornada 

de trabalho, tendo em vista que, ao sair para o mercado de trabalho, a mulher continuou 

desempenhando seu papel de cuidadora do lar, isso porque a igualdade de gênero ainda não 

foi superada, de modo que os homens não conseguem enxergar os serviços domésticos como 

tarefas de mútuo dever, o que pode ser classificado como a divisão sexual do tralho. 

O discurso revolucionário de Olympe de Gouges em 1791, revela bem o momento 

vivido: 

A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos [...]. Esses 
direitos inalienáveis e naturais são: a liberdade, a propriedade, a segurança e 
sobretudo a resistência à opressão. [...] o exercício dos direitos naturais da 
mulher só encontra seus limites na tirania que o homem exerce sobre ela; 
essas limitações devem ser reformadas pelas leis da natureza e da razão”. 
(ALVES; PITANGUY, 2007, p.34) 

Outro fator que contribuiu para a opressão das mulheres é a questão social no século 

XIX, já que o pauperismo surge em consequência do fenômeno da industrialização, onde os 

processos e as relações de produção foram alterados. As máquinas foram sendo introduzidas 

no processo produtivo, gerando assim uma concentração de mão-de-obra nas cidades, 

provocando as grandes migrações do campo para as cidades. O capital passa a controlar os 

salários e o trabalhador passa a ser subjugado pelas forças de produção, dando início a 

Revolução Industrial. 
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Numa “lógica” criada pelo patriarcado, à subserviência das mulheres permitem que 

os homens, seus “protetores” decidam por si, colocando assim, seus direitos sob a tutela de 

outrem. No entanto, algumas mulheres ao longo dos tempos ousaram ir contra toda regra 

patriarcal existente na sociedade machista, como revela a história, desde a princesa Isabel a 

Marie Moo, cada uma vivendo a conjuntura do seu tempo. Foi através de uma pauta de 

reivindicações, que as mulheres articuladas conseguiram depois de muitos embates, 

conquistar seus direitos fundamentais. A França, EUA e a Inglaterra foram os países onde o 

movimento feminista teve maior expressividade, tendo em vista a luta das mulheres 

trabalhadoras que lutavam pelas organizações sindicais. 

Neste contexto ocorreu um dos marcos da luta feminina na história, “O Dia 

Internacional da Mulher” cujo “[...] Em 1857 as operárias da indústria têxtil de Nova Iorque 

empreenderam uma marcha pela cidade, protestando contra seus baixos salários e 

reivindicando uma jornada de trabalho de 12 horas” (ALVES, PITANGUY, 2007, P.41). 

Diante disso, Alves e Pitanguy (2007, p.) traz em seu texto:  

[...] alijada concretamente de determinadas profissões, tece-se também toda 
uma ideologia de desvalorização da mulher que trabalha. [...] A 
desvalorização do trabalho feminino, traduzida concretamente na atribuição 
de menor pagamento à mão-de-obra feminina que à masculina, encontra sua 
lógica no processo de acumulação de capital, onde a superexploração do 
trabalho da mulher cumpre função específica. 

Assim, podemos dividir a história do movimento feminista em três momentos: o 

primeiro momento no Séc. XVIII e XIX marcados pelas reivindicações por direitos 

democráticos como o direito ao voto, divórcio, educação e trabalho. Assim sendo, a garantia 

de direitos e liberdade como o uso da minissaia, da calça jeans, dos direitos trabalhistas, ainda 

nos dias de hoje, é muito emblemático, tendo em vista, um resquício muito forte desta ordem 

patriarcal.  

O segundo momento, no fim da década de 1960, que foi marcado pela liberação 

sexual, estimulada pelo aumento de contraceptivos; e por fim, o terceiro momento foi à luta 

de igualdade de trabalho, iniciado no fim dos anos 1970. O movimento feminista ainda busca 

avanços, no que tange os direitos reprodutivos, a qual ainda enfrenta alas conservadoras em 

muitos países. 
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Para Lisboa (2014), nos últimos anos, as lutas travadas pelos movimentos feministas 

alcançaram conquistas em relação aos direitos das mulheres e passaram a visibilizar a questão 

da violência, tirando-a do espaço privado para transformá-la em política pública. 

De acordo com Saffioti (2015, p.37), 

[...] as mulheres são amputadas, sobretudo no desenvolvimento e uso da 
razão e no exercício do poder. Elas são socializadas para desenvolver 
comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores. Os homens, ao contrário, 
são estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas que revelem 
força e coragem.   

Nessa luta, travada por direitos, uma conquista ocorre no ano de 1910 durante uma 

conferência na Dinamarca, onde ficou decidido que o dia 8 de março passaria a ser o "Dia 

Internacional da Mulher", em homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres e como 

forma de obter apoio internacional para luta em favor do direito de voto para as mulheres 

(sufrágio universal). Porém, somente no ano de 1975 a ONU (Organização das Nações 

Unidas) passou a celebrar o Dia Internacional da Mulher em 8 de março.  

Os anos de 1960 foram de reafirmação da luta política por direitos, onde as mulheres 

em alguns países da Europa e dos EUA se organizaram com alguns outros segmentos de luta 

da sociedade para questionar todas as formas de poder e dominação que iam contra a vida e a 

dignidade humana. Foi nesse período que o direito ao aborto, a uma sexualidade livre sem a 

determinação heteronormativa, ao confronto contra o modelo patriarcal de família e com a 

invisibilidade jurídica da mulher foram alvos de temas dos movimentos pelo mundo, como 

explana Gurgel (2010). 

Entretanto, foi na década de 1980, principalmente na América Latina e em especial 

no Brasil, que as transformações começaram a aparecer, pois, com a redemocratização do 

país, o espaço de participação foi ampliado, e o movimento feminista precisou readequar sua 

crítica frente ao Estado. É nesse período que ocorre por parte dos governos a incorporação da 

categoria gênero como políticas públicas. No entanto, decorre disso, a entrada do terceiro 

setor no cenário político, ou seja, o ingresso das Organizações Não-Governamentais (ONGs), 

gerando um tensionamento dentro dos movimentos feministas, pois isso colocava em cheque 

a sua autonomia.  

Já na década de 1990, o feminismo brasileiro buscou se articular com outras 

organizações do campo globalizado, iniciando assim, um novo momento de 
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internacionalização de suas demandas. Foi nesse período que a Convenção Interamericana 

para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher foi ratificada pelo Brasil, onde trás 

em seu texto no Art. 1º: entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta 

baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.  

Em 2003, foi instituída no Brasil, a Secretaria Especial de Políticas públicas para as 

Mulheres, uma vitória alcançada, visto que essa era uma das metas: inserir a igualdade de 

gênero como tema transversal às políticas públicas. A partir disso, foram criados, nas 

instâncias estaduais e municipais, os Conselhos dos Direitos das Mulheres e as 

Coordenadorias Especiais de Mulheres. 

Foi nos anos 2000 que aconteceu o grande divisor de águas na luta contra a violência 

feminina no Brasil. A Lei Maria da Penha Nº 11.340/06, que foi aprovada tendo como 

objetivo principal representar um instrumento jurídico eficaz que contivesse as disposições 

legais e mecanismos necessários para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra 

as mulheres. Assim sendo, em 2003, no governo do então presidente Lula, foi criada a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), tendo como objetivo promover a igualdade 

entre homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito e discriminação herdadas 

de uma sociedade patriarcal e excludente. 

Dessa forma, as políticas públicas para as mulheres visam fortalecer a relação 

interinstitucional com as demais instituições governamentais, convergindo para uma 

perspectiva de transversalizar as políticas públicas voltadas para as mulheres. Porém, ainda 

são muitos os desafios no que tange à consolidação e à efetivação dessas políticas públicas, 

haja vista que, ao propor políticas públicas para as mulheres, essas devem, sobretudo, visar à 

condição emancipatória e à autonomia destas, convergindo, assim, para o enfrentamento da 

desigualdade de gênero herdada no processo sócio-histórico e cultural do nosso país. 

Considerações finais  

Por fim, diante de tantos avanços conquistados no que se refere aos direitos das 

mulheres, ainda há muito a se conquistar, visto que, o patriarcado está em constantes 

transformações e um de seus elementos principais é o controle da sexualidade feminina. A 

mulher que por ventura tenha sua sexualidade aflorada é tida como a vulgar, a que merece ser 

estuprada e morta, pois não se dá o valor necessário, com isso o homem tem o direito de 
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aplicar-lhe uma lição. Como vai dizer Saffioti (2015), “a liberdade civil depende do direito 

patriarcal”.  

No entanto, todas as formas de violência contra as mulheres possuem os principais 

elementos: a coerção, a intimidação, a ameaça, a coação, o abuso, a força, o controle e o 

poder. Já que os relacionamentos interpessoais são marcados, como foi dito acima, pela 

dominação e violência, que tem sua origem na cultura e instituições do patriarcado, enraizado 

na estrutura familiar, tendo as relações de gênero permeadas pelas relações de poder.  

Foi com a finalidade de combater essa problemática que se buscou criar mecanismos 

legais, tanto no âmbito mundial como nacional, a fim de coibir a violência contra a mulher. 

Saffioti (1987) afirma que “a inferioridade feminina é exclusivamente social”, mais há de se 

notar em nossa Constituição Federal no Art. 153 do § 1º onde diz que, “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas”. É 

justamente esse direito assegurado na nossa Constituição e pelo qual, há décadas, as mulheres 

vêm lutando para conquistar: a igualdade de gênero. Desta feita, foi analisado, ainda, que a 

violência se constitui historicamente no contexto das relações sociais tendo o patriarcado e o 

machismo como mecanismo para tal fim. 
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