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RESUMO 

 

A monografia consiste em tecer reflexões sobre o percurso das políticas para as mulheres no 

Brasil, na esfera dos direitos sexuais e reprodutivos, do governo Luís Inácio Lula da Silva ao 

governo de Jair Messias Bolsonaro. O estudo possui os seguintes objetivos: Compreender como 

as tendências conservadoras e o neoconservadoras influenciam as políticas para as mulheres no 

que tange aos direitos sexuais e reprodutivos; Identificar e caracterizar planos e programas, 

destinados às mulheres nos últimos 18 anos, especialmente no campo dos direitos sexuais e 

reprodutivos;  Investigar como o movimento de mulheres contribui na luta pela ampliação de 

direitos e conquistas efetivadas no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos. A questão 

problema da pesquisa se refere, em que medida projetos políticos de governos antidemocráticos 

rebateram negativamente nas políticas destinadas às mulheres, no âmbito dos direitos sexuais e 

reprodutivos, e quais foram os avanços e retrocessos no campo dos direitos sexuais e 

reprodutivos desde a proposição do primeiro Plano Nacional de Políticas para as Mulheres?  A 

hipótese do trabalho tem como suposição de que as políticas referentes aos direitos sexuais e 

reprodutivos para as mulheres, nos últimos anos vêm sofrendo desmontes, cortes nos seus 

investimentos e todo tipo de “ataque” em nome de sua redução e/ou extinção, empreendida 

pelos governos conservadores, possibilitando o reforço do patriarcado e das práticas machistas 

e sexistas. Para a construção da pesquisa foi utilizada a abordagem qualitativa, os 

procedimentos metodológicos adotados foram a revisão bibliográfica e análise documental. O 

trabalho divide-se em duas partes- a primeira discute conceitos como Patriarcado, 

Colonialidade e Neoconservadorismo, com o intuito de conhecer as raízes históricas de 

opressão da mulher. A segunda parte buscou compreender cada gestão de governo dos referidos 

presidentes, situando como cada um organizou em seu mandato as políticas para as mulheres, 

com destaque para os direitos sexuais e reprodutivos. Os achados da pesquisa corroboram com 

a hipótese levantada, a onda conservadora que o país vivencia interfere diretamente na 

autonomia sexual e reprodutiva das mulheres, bem como, na sociedade como um todo. 

 

Palavras-chave: Gênero; Direito Reprodutivo; Direito Sexual; Neoconservadorismo; 

Patriarcado; Colonialidade.  



 

 

ABSTRACT 

 

The monograph consists of reflecting on the course of policies for women in Brazil, in the 

sphere of sexual and reproductive rights, from the Luís Inácio Lula da Silva government to the 

government of Jair Messias Bolsonaro. The study has the following objectives: To understand 

how conservative trends and neoconservatism influenced policies for women regarding sexual 

and reproductive rights; Identify and characterize plans and programs aimed at women in the 

last 18 years, especially in the field of sexual and reproductive rights; Investigate how the wom-

en's movement contributes to the struggle for the expansion of rights and achievements made 

in the sphere of sexual and reproductive rights. The research problem question refers to the 

extent to which political projects of anti-democratic governments had a negative impact on 

policies aimed at women, in the scope of sexual and reproductive rights, and what were the 

advances and setbacks in the field of sexual and reproductive rights since the proposal of the 

first National Policy Plan for Women? The hypothesis of the work assumes that the policies 

related to sexual and reproductive rights for women, in recent years, have suffered dismantling, 

cuts in their investments and all kinds of "attacks" in the name of their reduction and/or extinc-

tion, undertaken by conservative governments, enabling the reinforcement of patriarchy and 

sexist and sexist practices. For the construction of the research, a qualitative approach was used, 

the methodological procedures adopted were a literature review and document analysis. The 

work is divided into two parts - the first discusses concepts such as Patriarchy, Coloniality and 

Neoconservatism, in order to understand the historical roots of women's oppression. The second 

part sought to understand each government administration of the aforementioned presidents, 

situating how each organized in their mandate policies for women, with emphasis on sexual 

and reproductive rights. The research findings corroborate the raised hypothesis, the conserva-

tive wave that the country is experiencing directly interferes in the sexual and reproductive 

autonomy of women, as well as in society as a whole. 

 

 

Keywords: Gender; Reproductive Law; Sexual Law; Neoconservatism; Patriarchy; Coloniality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como finalidade, explicitar as mudanças nas políticas para as mulheres 

que ocorreram nos últimos 18 anos, principalmente sobre os direitos sexuais e reprodutivos. 

São crescentes os debates sobre os direitos humanos e a necessidade de garanti-los, atualmente 

é possível perceber a retomada de discursos e práticas que se pensava já havermos superado, o 

retrocesso assola a todos os trabalhadores e trabalhadoras. O trabalho tem como uma de suas 

propostas centrais o entendimento sobre o que provocou essa situação no âmbito dos direitos 

sexuais e reprodutivos, sendo assim, analisaremos as ações do Estado em prover proteção ou 

desproteção às mulheres. 

A importância de suscitar essa discussão se dá pela conjuntura de perda de direitos 

conquistados, sobretudo a incidência do desmonte da proteção social, que atinge principalmente 

os grupos historicamente oprimidos, e isso é fruto da produção de uma lógica econômica bem 

articulada na manutenção de hierarquias sociais. Entendendo, que só podemos lutar contra 

aquilo que conhecemos profundamente, é inegável que nos atentemos como os segmentos 

conservadores aliaram-se ao neoliberalismo para alcançaram o poder, este que incide de 

variadas formas na sociedade construindo um tipo de racionalidade dominante  

Ao passo de trazermos as questões sobre os direitos das mulheres, poderemos traçar 

formas de contestação dessa dominação, que visam nos reduzir a corpos manipuláveis para o 

patriarcado. Contudo, é preciso compreendermos como as diversas formas de opressão se 

interligam- em uma teia complexa, que expõe as mulheres a diversas violências repetidas vezes, 

mulheres que pertencem a diferentes grupos étnicos, de orientações sexuais dissidentes e outros 

mais. 

O trabalho origina-se da minha inquietação em compreender o porquê dos direitos das 

mulheres viverem em constante ameaça, a partir da observação da conjuntura é possível 

perceber variadas iniciativas vindas do Estado e da elite burguesa cristã para exercerem 

regulação principalmente na sexualidade e no potencial reprodutivo das mulheres. É nítido que 

com a ascensão da extrema direita, os ditames neoliberais ganham natureza radical necessária 

à manutenção do sistema capitalista. Torna-se urgente entender quais são os desdobramentos 

dessa situação.  

Algo que chamou e vem chamando significativamente minha atenção é a negação dos 

direitos sexuais e reprodutivos, são as práticas misóginas e de controle dos corpos e 

comportamentos das mulheres. Relato uma situação ocorrida no Brasil em 2021, foi assustador 

perceber que ao ser veiculada a notícia de uma criança de 10 anos que estava sendo molestada 
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pelo tio que a engravidara1, e que naquele momento necessitava realizar o aborto, vários grupos 

defensores de uma moral cristã (necessária para manutenção do status quo do sistema que 

estamos inseridos) se manifestaram contra o processo de abortamento mesmo comprometendo 

a vida de uma menina. Houve ao longo dos dias, a peregrinação dessa criança para realizar o 

procedimento, devido à recusa de alguns hospitais em fazerem o abortamento, por pressão de 

grupos religiosos cristãos, de fato um caso de comoção nacional. Grupos religiosos obtiveram 

o apoio da Ministra Damares Alves que comanda o Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos. Os mesmos grupos fizeram intensos protestos contra a interrupção da 

gravidez. Essa situação revela para as mulheres a perda de direitos sexuais e reprodutivos na 

conjuntura em que vivemos, sobretudo, se pobres e negras.  

E aqui deixo explícito que não há pretensa neutralidade ao tratar de assuntos relativos 

aos direitos das mulheres, porque escrevo de um lugar marcado pela minha subjetividade que, 

de forma alguma desqualifica o discurso acadêmico. Entendo que historicamente, a academia 

não foi um lugar pensado para nós, e sim para homens brancos que reivindicam para si a 

neutralidade e a objetividade ao elaborarem teorias, esquecendo que escrevem a partir de 

determinada experiência de vida que não é universal como se impõe, mas, de um lugar de poder 

(KILOMBA, 2020). 

Considero este trabalho fruto do meu processo de formação na graduação de Serviço 

Social, ao longo desses anos, várias questões interpelaram-me, foi difícil a escolha deste tema, 

mas cheguei à conclusão que a minha monografia tinha que trazer algo que não se discutisse 

tanto. Do lugar de discente do curso de Serviço Social, senti falta em entender as dinâmicas de 

gênero mais profundamente, sentia que precisava de um “par de óculos” melhor para enxergar 

o que estava à minha frente, seja no estágio, seja no cotidiano. Logo, entendo que este estudo 

não objetiva esgotar o assunto, muito menos trazer verdades absolutas, porém, provocar 

reflexões críticas sobre o tema. 

É de conhecimento público que as mulheres ao longo da história sempre se organizaram 

para reivindicar seus direitos, contestando a ordem patriarcal-capitalista, o feminismo é um dos 

exemplos que vai além de coletivos, pois produz epistemologia vasta e diversa. No Brasil 

desenvolve-se de forma particular, atrelado a movimentos de classes populares, especialmente 

no contexto autoritário da ditadura civil-militar.  

A partir dos anos 70 do século passado, com a contestação da Ditadura Militar, ganham 

força diversos movimentos sociais críticos ao autoritarismo, seja na luta das mulheres, ou 

                                                
1 Ver notícia: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/08/17/menina-de-10-anos-estuprada-pelo-tio-no-

es-tem-gravidez-interrompida.ghtml 
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movimento feminista propriamente dito, tiveram grandes contribuições na redemocratização do 

Estado, vinculado às lutas populares. As mulheres negras ganham espaço importante 

questionando práticas universalistas a respeito do sexismo, com pautas referentes ao combate 

do racismo e da violência contra a mulher. O aborto e a sexualidade nos anos 1980 também 

aparecem nas discussões, o que representa uma quebra de paradigmas. Podemos observar a 

importância dos movimentos sociais no que tange a suas participações nas conferências 

internacionais com temas relativos à mulher em 1990 e o compromisso do Estado sendo 

signatário delas. 

Apesar das controvérsias na participação dos movimentos populares no aparelho estatal, 

há avanços nos direitos sociais da população, garantidos pela Constituição de 1988. O 

movimento de Reforma Sanitária é essencial para construção do Sistema Único de Saúde. Há 

nesse contexto de redemocratização do Estado ao fim da Ditadura Militar, criando espaço de 

questionamentos e proposições de diversos grupos antes marginalizados. Destacando a 

relevância das Políticas e Programas de Saúde para as Mulheres desde a década de 1980. 

Um dos resultados dessas mobilizações é o Programa de Atenção à Saúde da Mulher 

(1984) que subsidiou ações sistemáticas direcionadas ao âmbito da saúde, rompendo com os 

moldes anteriores, que viam a mulher somente no aspecto gestacional. Em 2004 é elaborada a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. No Brasil ao longo da primeira 

década dos anos 2000 materializam-se diversas políticas públicas com objetivo de oferecer às 

mulheres serviços públicos de qualidade respeitando sua condição enquanto cidadãs. 

As narrativas conservadoras e misóginas ganham corpo ao longo dos últimos anos, mais 

precisamente eclodem com o golpe de Estado no ano de 2016.  Estamos assistindo 

progressivamente à disseminação de notícias falsas nos seus diferentes âmbitos. Em 2018, Jair 

Messias Bolsonaro chega na presidência da República com posicionamentos moralistas, 

racistas, sexistas e religiosos que contagiam os brasileiros e contribuem para trazer o passado 

ao presente, recolocando as minorias “em seu devido lugar” o de criminalização e 

subalternização. Seu governo está sendo marcado pela forte aliança com a elite brasileira e com 

grupos religiosos que defendem uma moral cristã patriarcal. O orçamento no que concerne às 

políticas sociais sofre fortes ataques, enquanto beneficia os empresários, segundo a Revista 

Forbes em 2021 houve ascensão de 11 bilionários no Brasil, país do epicentro da pandemia de 

Covid -192. 

                                                
2 Conforme veiculado: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/06/ranking-de-bilionarios-da-

forbes-tem-11-estreantes-do-brasil.ghtml>  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/06/ranking-de-bilionarios-da-forbes-tem-11-estreantes-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/06/ranking-de-bilionarios-da-forbes-tem-11-estreantes-do-brasil.ghtml
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Os discursos aliados às políticas enviesadas resultam em situações devastadoras, 

principalmente aqueles que não correspondem à norma racista e patriarcal. Logo se faz 

necessário explicitar como os direitos das mulheres são questionados e muitas vezes 

descartados por irem contra as relações de poder já estabelecidas. 

 O objetivo deste trabalho é analisar a trajetória dos direitos sexuais e reprodutivos do 

governo Lula ao governo Bolsonaro, identificando os avanços e retrocessos destas políticas. A 

questão problema da pesquisa se refere em que medida projetos políticos de governos 

antidemocráticos rebateram negativamente nas políticas destinadas às mulheres, no âmbito dos 

direitos sexuais e reprodutivos, e quais foram os avanços e retrocessos no campo dos direitos 

sexuais e reprodutivos desde a proposição do primeiro Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres?   

Sendo assim, a metodologia utilizada como pilar para construção do trabalho, consistiu 

na abordagem qualitativa procurando refletir de forma minuciosa sobre a complexidade dos 

fenômenos sociais, oferecendo explicações sobre aspectos simbólicos presentes nos conjuntos 

de valores construídos pela humanidade através das relações sociais.  

A partir da proposta do trabalho, a pesquisa bibliográfica foi um dos instrumentos para 

coletar os dados e materiais, pois, ela consiste na utilização de materiais acadêmicos já 

produzidos como livros, artigos e revistas científicas; nas buscas online foram utilizadas as 

seguintes palavras-chaves: Direitos Sexuais; Direitos Reprodutivos; Política para as Mulheres; 

Gênero; Neoconservadorismo. A revisão bibliográfica foi importante para construção de 

algumas categorias de conceitos que ajudaram na investigação. E a pesquisa documental 

também foi incorporada para construção da análise, os documentos oficiais dos respectivos 

governos, bem como planos, programas, projetos e leis foram estudados. No tocante à análise 

dos governos citados, os materiais escolhidos foram devidamente publicados sendo 

estabelecido o período que compreende 2003 a 2021. Chamo atenção para o atual contexto 

vivenciado por todas nós, contexto de Pandemia Mundial desde 2020. Registro esse processo 

para demarcar os desafios para realizar o estudo diante do isolamento social e a impossibilidade 

em desenvolver uma pesquisa de campo.  

O trabalho está organizado em duas partes: na primeira parte destacaremos conceitos 

como Patriarcado, Colonialidade e Neoconservadorismo, para compreendermos como os 

mesmos relacionam-se historicamente aos direitos das mulheres no que tange ao controle da 

sua sexualidade, o potencial reprodutivo. Posteriormente, serão apresentadas reflexões sobre de 

que maneira os direitos sexuais e reprodutivos foram pensados no contexto do sistema único de 

saúde. Ainda, destaco a importância da temática nas conferências internacionais e nacionais e 
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dos planos e programas iniciais sobre a saúde da mulher, historicizando os direitos sexuais e 

reprodutivos no Brasil, revisitando um pouco da história do feminismo brasileiro, e o que as 

mulheres com suas lutas conseguiram conquistar, pontuando os desafios encontrados. Em 

seguida, a segunda parte do trabalho aborda a implementação, gestão e financiamento do Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher no contexto dos direitos sexuais e reprodutivos, perpassando o Governo de Luís Inácio 

da Silva até a presente gestão de Jair Messias Bolsonaro, observando os avanços e retrocessos, 

considerando o cenário político e econômico em que o Brasil se situa.   

O atual governo e seus atores sociais vêm demonstrando de diversas formas seu descaso 

com as mulheres, com declarações à imprensa, com projetos de lei que ferem o direito da mulher 

em relação ao seu corpo, o subfinaciamento das políticas para as mulheres, e a invisibilização 

tanto das discussões e ações públicas que visem reparar as disparidades de que o gênero 

provoca. Em um país onde, segundo o Inesc3 houve baixa execução do orçamento das políticas 

para as mulheres. Questiono como isso pode acontecer, possuímos dados alarmantes sobre 

violência contra a mulher segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 4em 2020, 85,2% 

dos estupros de vulneráveis ocorridos durante a pandemia, os autores eram homens conhecidos 

das vítimas e a maioria delas pertencem ao sexo feminino (86,9%). Cerca de 34,5% dos 

homicídios foram identificados como feminicídio e, em 81,5% dos casos, foram os seus 

parceiros e ex-parceiros responsáveis pelo crime. E ainda mais, no cenário de pandemia a 

mortalidade materna dobrou sua taxa de letalidade antes de 2,8% passou para 7,2%, segundo 

os dados do Boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz5. 

Deste modo, se faz importante que possamos estar atentas a este desmonte, buscando 

traçar estratégias coletivas para resistirmos. Chamo atenção para impossibilidade de sermos 

autônomas dentro de uma sociedade patriarcal, capitalista e racista. Enquanto não entendermos 

a complexidade da realidade, estaremos reféns desse sistema. E com tudo isso, ainda lutamos 

para um horizonte de uma sociedade mais justa, e sabendo que não se faz revolução sem as 

mulheres. 

 

 

 

                                                
3   Site do Inesc contêm o Balanço do Orçamento Geral da União 2020: 

https://www.inesc.org.br/umpaissufocado/ 
4   Disponível em: https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/   
5 Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/observatorio-covid-19-destaca-alta-mortalidade-

materna 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS SEXUAIS E 

REPRODUTIVOS NO BRASIL: NOSSOS CORPOS NOS PERTENCEM! 

Neste capítulo, buscou-se explorar a dinâmica complexa das relações de gênero, 

contextualizando historicamente conceitos, tais como: patriarcado, colonialidade e 

neoconservadorismo. Isso marca a importância de analisar tais categorias analíticas associadas 

às estruturas constituintes de um modelo de reprodução de práticas machistas, sexistas e 

racistas. Neste tópico, a intenção é escrever uma pequena introdução ao conjunto de reflexões 

posteriores, anunciando que para compreender o que está acontecendo hoje necessitamos 

revisitar o passado.  Ainda, a proposta deste tópico do trabalho consiste em trazer considerações 

acerca do processo histórico relativo à organização do movimento feminista brasileiro em torno 

de seus direitos, em cobrar do Estado e da sociedade, melhores condições de vida através de 

organizações coletivas, dos jornais de mulheres, dos congressos, das conferências e dos 

Conselhos. Isso resultou em avanços importantes no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos, 

mesmo com diversas resistências da sociedade. Dentre as conquistas fundamentais - a 

promulgação da Constituição de 1988, logo após, a criação do Sistema Único de Saúde com 

toda uma gama de ações voltadas para a saúde das mulheres. 

2.1 PATRIARCADO, COLONIALIDADE E (NEO)CONSERVADORISMO 

  Para iniciarmos, é de suma importância que coloquemos em exposição alguns 

conceitos que subsidiaram essa discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. 

O patriarcado compreendido aqui, como um sistema que assegura preponderância dos homens 

sobre as mulheres. A colonialidade como ferramenta para refletirmos sobre a perpetuação de 

um colonialismo que solapou os povos não-brancos, seja pela escravização colonial ou pela 

escravidão moderna, concretizando a hegemonia dos povos europeus, com protagonismo da 

figura branca e masculina. Logo, esses dois conceitos estão implicados na realidade das 

mulheres, destacarei mais precisamente a situação das mulheres negras, levando em conta nosso 

cenário nacional. Por fim, o neoconservadorismo como base ideológica relevante para a 

manutenção de um conjunto de valores, sobretudo, quando nos referimos sobre a moral 

burguesa que atravessa todos os sujeitos de alguma forma, conformando um campo subjetivo 

que defende a família baseada na heteronormatividade, os privilégios da branquitude e um papel 

social que atribui à mulher uma posição subalterna diante do homem branco. 
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Segundo Saffioti (2011), o patriarcado é um recém-nascido se comparado à história de 

homens e mulheres no planeta, data de 2.603 anos em relação à idade da humanidade especulada 

de 250 mil a 300 mil anos. Esse dado nos quer dizer, que esse sistema não é inerente à natureza 

humana, portanto, não podemos o considerá-lo imutável, é claro que não vivemos na Idade 

Média em que as mulheres em sua maioria eram expressamente subordinadas aos homens, vide 

a chamada caça às bruxas6. Quero explicitar a adaptabilidade do patriarcado, elemento que o 

faz muitas vezes passar desapercebido pelas relações sociais, mas molda de forma sutil as 

pequenas e grandes violências. 

Sobre o conceito de patriarcado Lerner (2019, p.390) aponta: 

 

Patriarcado, em sua definição mais ampla, significa a manifestação e 

institucionalização da dominância masculina sobre as mulheres e as crianças na 

família e a extensão da dominância masculina sobre as mulheres da sociedade em 
geral. A definição sugere que homens têm o poder em todas as instituições importantes 

da sociedade e que mulheres são privadas de acesso a esse poder. Mas não significa 

que as mulheres sejam totalmente impotentes ou privadas de direitos, influência e 

recursos. 

 

A autora em seu livro a Criação do Patriarcado, tenta reconstruir as origens desse 

sistema, um de seus argumentos é a constatação da partilha igualitária de responsabilidades na 

sobrevivência cotidiana de homens e mulheres no período neolítico, ela pontua que não havia 

essa tal superioridade física masculina, muito menos a figura do homem provedor do sustento 

da família. Em geral a caça de animais de grande porte não era o principal alimento dos grupos, 

mas, sim a captura de pequenos animais e a coleta efetuada principalmente por mulheres com 

o auxílio das crianças. Antropólogas feministas constataram que a ascendência masculina não 

permeou todos os povos, em muitos grupos humanos as tarefas diárias não tinham hierarquia 

de sexos (LENER, 2019).  

Saffioti (2011, p. 27), vai além:  

 

Como a caça não é uma atividade diária, aos homens sobrava muito tempo livre, 

imprescindível para o exercício da criatividade. Foi, por conseguinte, na chamada 

“sombra e água fresca” que os homens criaram sistemas simbólicos da maior eficácia 

para destronar suas parceiras. Este processo foi extremamente lento, graças à 

resistência das mulheres[..] A forte resistência oposta pelas mulheres ao novo regime 

exigiu que os machos lutassem durante dois milênios e meio para chegar a sua 

consolidação. 
 

                                                
6 Segundo Federeci (2017, p. 31) “Existe um acordo generalizado sobre o fato de que a caça às bruxas 

buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre sua função reprodutiva e serviu para preparar o 

terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor. Defende-se também que a caça às bruxas 

tinha raízes nas transformações sociais que acompanharam o surgimento do capitalismo”. 
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Um dos pontos de virada para construção do que chamamos hoje de patriarcado, foi o 

desenvolvimento da agricultura de arado, com esse advento mulheres e crianças tornam-se 

recursos essenciais “as tribos buscam adquirir o potencial reprodutivo das mulheres, em vez 

das mulheres em si. Homens não geram bebês diretamente; assim, as mulheres, não os homens, 

é que são comercializadas” (LERNER, 2019, p.106). Podemos considerar como o início da 

hierarquia de poder ou divisão sexual do trabalho, a partir desse contexto, muitas outras 

diferenças consolidaram esse sistema de homens sobre mulheres e crianças, e mais tarde dos 

chefes de tribos sobre todos.  

Assim, a prática econômica da agricultura reforçou o controle dos homens sobre os 

excedentes, que também podem ter sido obtidos em conflitos intertribais. Outro fator 

que pode ter contribuído para o desenvolvimento da propriedade privada foi a 

distribuição assimétrica de tempo livre. As atividades de horticultura são mais 

produtivas do que a coleta de subsistência e geram tempo livre (LERNER, 2019, 

p.107). 

 

Com o crescimento populacional das sociedades, sendo o desenvolvimento da 

agricultura fator determinante junto à expansão de territórios, estruturaram-se hierarquias, 

originando as elites e o militarismo, fatores importantes para a construção dos estados arcaicos. 

Esses espaços de poder, era onde o homem dominava, foi através do militarismo que a 

escravidão foi possível, os escravos que datam de 3.000 anos a.C., estes foram responsáveis 

pela realização de grandes feitos, a exemplo das grandes obras arquitetônicas. Esses são fatores 

influenciaram o triunfo masculino na cena pública, enquanto o âmbito privado era habitado 

cada vez mais pelas mulheres. 

O controle sobre os corpos das mulheres, mais precisamente o tabu da virgindade em 

impérios milenares, pode ser exemplificado: 

 

No império Inca, os conquistadores estenderam seu domínio, obrigando as aldeias 

conquistadas a fornecer as mulheres virgens para servir ao Estado e como possíveis 

esposas de nobre incas. Essa interferência nos padrões sexuais e maritais dos povos 

conquistados teve a dupla função de enfraquecer as estruturas de parentesco e destacar 

grupos específicos de parentes para que formassem alianças com os conquistadores 

(LERNER, 2019, p.118). 

 

Mas, assim como autora trouxe, a virgindade para além de costumes religiosos, atende 

uma lógica de poder tanto do potencial reprodutivo das mulheres, determinando de quem elas 

teriam os filhos, assegurando a perpetuação da linhagem; o outro ponto é o aprisionamento da 

sexualidade, com coerção para aquelas que ousavam transgredir esse tabu, ou mais, que se 

relacionassem com outras mulheres (LERNER, 2019). 

Junto à agricultura, a escravidão estruturou a hierarquização de seres humanos, o 

amadurecimento do mercado (comércios) se torna o pilar da economia e consequente do Estado. 



16 

 

Para Lerner “a escravidão só podia ocorrer onde existissem determinadas precondições: era 

preciso haver excedentes de alimentos; meios de reprimir prisioneiros resistentes; distinção 

(visual e conceitual) entre escravos e escravizadores” (2019, p.147). E as mulheres eram a classe 

que historicamente havia perdido prestígio. 

 

 [...] o parentesco estruturou as relações sociais de tal forma, que mulheres eram 
comercializadas para casamento e homens tinham certos direitos sobre as mulheres 

que estas não tinham sobre eles. A sexualidade e o potencial reprodutivo das mulheres 

se tornaram mercadorias a ser comercializadas ou adquiridas para servir as famílias; 

então, as mulheres eram consideradas um grupo com menos autonomia que os homens 

(LERNER, 2019, p.148). 

 

              A autora traz como a escravidão em suas protoformas, era praticada com as mulheres 

dos grupos opositores nas guerras, o que aparece nas demais relações, através das trocas e 

negociações dos casamentos e na prostituição. O estupro era um instrumento de coerção nas 

guerras, no ímpeto das conquistas é percebido desde o segundo milênio a.c., permanece até os 

dias atuais, um exemplo do estupro como prática de tortura era o que se fazia as mulheres que 

ousassem se contrapor à Ditadura Militar Brasileira (1964-1985), eram sistematicamente 

torturadas, mas não como os homens, a perversidade destinava-se também à violação sexual. 

Outra questão, muitíssimo importante eram o que sofriam as mulheres negras e indígenas no 

período escravidão, porém, trataremos esse ponto mais à frente. 

 

Defendo que a escravização sexual de mulheres prisioneiras foi, na realidade, um 

passo no desenvolvimento e na elaboração das instituições patriarcais, como o 

casamento patriarcal e sua contínua ideologia de colocar a “honra” feminina na 

castidade. A invenção cultural da escravidão baseia-se tanto na elaboração de 

símbolos de subordinação das mulheres quanto na conquista real de mulheres 

(LERNER, 2019, p.153). 

 

Nesse contexto funda-se uma diferenciação entre as mulheres, peça fundamental para o 

jogo de poder masculino, as mulheres por pertencerem a classes econômicas mais abastadas 

tinham direitos a terem escravas, não porque gozavam de liberdade ou pelo menos da mesma 

que viviam os homens de seus grupos, pois ainda eram submetidas ao julgo de seus maridos, 

tios ou irmãos. Os privilégios estavam ligados ao parentesco. Já os homens desfrutavam de 

poder de uma outra forma, através da violência nas guerras por expansão de território e do 

controle das mulheres. É claro que houveram sociedades em que as mulheres ainda assim 

desfrutavam de certa autonomia e viravam símbolos de admiração, mas em algum nível ao 

longo do tempo foram sendo consideradas inferiores. Essas imagens que poderiam evocar 

algum tipo de espelhamento para as mulheres, tornaram-se cada vez mais desbotadas em sua 

história (LERNER, 2019). 
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Saffioti (2011, p. 57) discorre sobre a importância do uso do conceito patriarcado: 

 

1 – não se trata de uma relação privada, mas civil;  

2 – dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição. 

Haja vista o débito conjugal explícito nos códigos civis inspirados no Código 

Napoleônico e a ausência sistemática do tipo penal estupro no interior do casamento 

nos códigos penais. Há apenas uma década, e depois de muita luta, as francesas 

conseguiram capitular este crime no Código Penal, não se tendo conhecimento de se, 

efetivamente, há denúncias contra maridos que violentam suas esposas. No Brasil, 

felizmente, não há especificação do estuprador. Neste caso, pode ser qualquer homem, 

até mesmo o marido, pois o que importa é contrariar a vontade da mulher, mediante o 

uso de violência ou grave ameaça; 

3 – configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços da 
sociedade; 

4 – tem uma base material; 

5 – corporifica-se; 

6 – representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na violência. 

 

O que a autora nos traz é importante para evidenciarmos a utilidade do uso desse 

conceito, mesmo que para alguns teóricos seja considerado eurocêntrico e insuficiente para 

explicar a barbárie que vivemos atualmente no mundo, é um conceito fundamental para 

entendermos a origem das opressões das mulheres. Parafraseando bell hooks em seu livro E eu 

não sou uma mulher? o sexismo e o racismo são modus operandi fraternos, um não existe sem 

o outro, se não percebemos que foi a institucionalização do patriarcado que deu bases materiais 

para a invenção do racismo, será difícil compreendermos como a opressão das mulheres negras 

funciona, aliás, não só delas, as demais mulheres pertencentes de outros étnicos subalternizados. 

O que nos leva a um outro conceito, o de colonialidade, como um projeto bem-sucedido 

na tentativa de apagar a humanidade de povos que foram colonizados pela Europa. Em seu 

artigo Santos (2018), a autora buscou diferenciar colonialismo e colonialidade, onde o primeiro 

relaciona-se com uma subordinação direta perpetrada pela violência explícita dos povos 

europeus, já o segundo nos diz sobre o período depois da oficialização da libertação dos países 

administrados pelos estado-nação europeus, o que não determina o fim da dominação, pois, ela 

se expressa através da: 

 

[...] “racialização” e as intrínsecas formas racializadas das relações de produção; o 

“eurocentrismo”, como forma de produção e controle das subjetividades, das 

existências; a hegemonia do “Estado-nação” que, como processo intrínseco, após o 

colonialismo, é construído como periferia. Assim, por estes alicerces, o 

empreendimento colonial permanece vivo, concretizando-se como colonialidade do 

poder, do saber e do ser (SANTOS, 2018, p.4). 

 

A autora defende a indissociabilidade das diversas relações de desigualdades, elas 

atravessam os sujeitos simultaneamente, por isso a ideia de hierarquia se mostra limitadora para 

uma crítica feminista. Segmentar, delimitar situações complexas com múltiplas determinações 
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é sintoma do próprio pensamento masculino que domina a produção do conhecimento, 

infectando os imaginários dos sujeitos que se propõem a pensar e agir sobre a realidade. Com 

isto, a autora defende a decolonialidade legado disruptivo para erosão da base epistêmica 

moderna, ela pontua que não se trata de pós-modernismo. 

Voltando para decolonialidade, Santos (2018) dialoga com Oyèrónké Oyěwùmí 7onde 

a professora defende que o gênero é um conceito construído pelo colonialismo, portanto, não 

dá conta de explicar as relações dos povos Iorubá, onde os papeis de gênero não eram tão 

distintos, como para os povos europeus. A autora também traz Rita Laura Segato 8que discorda 

de Oyěwùmí, enquanto antropóloga e feminista, suas pesquisas identificaram traços patriarcais 

em sociedades tribais e africanas. Bom, percebemos que gênero é um conceito em disputa, suas 

definições podem ser distintas, o importante é frisar que nenhuma das autoras descartam os 

malefícios tanto do gênero quanto do patriarcado, principalmente no que tange ao colonialismo, 

por isso é necessário que as mulheres nas suas diversas origens tenham espaço para teorizar 

sobre as opressões vividas. 

Considerando a importância e a indissociabilidade entre gênero e raça no contexto 

capitalista, vamos voltar um pouco com o objetivo de trazer à tona as experiências de mulheres 

negras escravizadas. Neste sentido, hooks (2020) em um dos seus primeiros livros de título “E 

eu não sou uma mulher?” retrata: 

Em análise retrospectiva da experiência da mulher negra escravizada, sexismo revela-

se tão forte quanto racismo como força opressiva na vida das mulheres negras. 
Sexismo institucionalizado – ou seja, patriarcado – formou a base da estrutura social 

estadunidense, junto com o imperialismo racial. O sexismo era parte integrante da 

ordem social e política trazida de terras europeias por colonizadores brancos, e tinha 

a intenção de causar impacto profundo no destino das mulheres negras escravizadas 

(HOOKS, 2020, p.37). 

 

A autora relata que no início do tráfico negreiro, século XVI nos Estados Unidos, o 

homem africano era quem era mais comercializado, o que causou um movimento de coagir 

mulheres brancas de classes inferiores a se relacionarem com homens negros escravizados para 

produção de trabalhadores, o que não deu muito certo. E é aí que as mulheres africanas passam 

mais comumente a serem importadas para geração de mão de obra escrava. Com o avançar dos 

anos, a reprodução se tornou um martírio, as mulheres eram forçadas a engravidarem 

consecutivamente, e ainda enfrentarem condições desumanas de trabalho, o que fazia com que 

muitas morressem ou abortassem. 

 

                                                
7 Pesquisadora nigeriana, autora de A Invenção das Mulheres. 
8 Antropóloga feminista da Argentina, autora de La Guerra contra las mujeres.  
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De modo diferente dos descendentes de relacionamentos entre homens negros e 

mulheres brancas, as crianças de qualquer mulher negra escravizada, 

independentemente da raça de seu parceiro, seriam legalmente escravizadas e, 

portanto, propriedade do dono da mulher escravizada (HOOKS, 2020, p.38) 

 

A autora pontua que as mulheres negras não suscitavam ameaça aos colonizadores, nos 

navios negreiros eram mantidas sem algemas, pois nesta relação os homens brancos poderiam 

exercer seu domínio absoluto, sem nenhum tipo de consequência. Assim como Lerner (2019) 

apontou sobre estrupo como ferramenta de tortura para mulheres escravizadas a centenas de 

anos, hooks constata: 

A nudez da mulher africana servia com um constante lembrete de sua vulnerabilidade 

sexual. Estrupo era um método comum de tortura usado pelos escravizadores para 

subjugar negras recalcitrantes. A ameaça de estupro e de outras violências físicas 

causavam terror psíquico nas africanas que haviam sido deslocadas (HOOKS, 2020, 

p.41) 

 

Sobre a violência sexual na escravidão também aponta Davis (2016, p.191): 

A coerção sexual, em vez disso, era uma dimensão essencial das relações sociais entre 

o senhor e a escrava. Em outras palavras, o direito alegado pelos proprietários e seus 

agentes sobre o corpo das escravas era uma expressão direta de seu suposto direito de 

propriedade sobre pessoas negras como um todo. A licença para estuprar emanava da 
cruel dominação econômica e era por ela facilitada, como marca grotesca da 

escravidão. 

 

 As autoras convergem em certo ponto para uma análise mais detalhada desse período. 

A situação da mulher negra que trabalha mais próxima da família, geralmente é retratada no 

senso comum, como se desfrutasse de algum tipo de benefício, ou que eram dadas a elas tarefas 

leves, por realizaram trabalhos menos pesados do que nas lavouras. O que não era a realidade, 

escravas domésticas eram mais propensas a sofrerem com as violências, desumanizadas e 

exploradas, entre 13 e 16 anos era a faixa etária que as meninas eram estupradas, elas 

desconheciam sobre seu corpo, viviam em constante estado de alerta para evitar os abusos, e 

eram mais propensas a serem contaminadas com Infecções Sexualmente Transmissíveis. No 

entanto, eram também seduzidas por seus senhores, e com presentes, eles tentavam comprá-las 

como se fossem prostitutas (HOOKS,2020). 

 As mulheres brancas de maneira geral não eram solidárias à situação nem dos homens 

negros escravizados, e das mulheres negras elas tinham especial rancor. Mesmo elas sendo as 

principais vítimas de seus maridos, os preceitos religiosos submetidos às brancas, onde a mulher 

era responsável pelo pecado, portanto, levavam aos homens a tentação sexual, culminando em 

um processo de culpabilização e submissão feminina.  

Para Hooks “enquanto o racismo claramente foi o mal que decretou que pessoas negras 

seriam escravizadas, sexismo foi o que determinou que o destino da mulher negra seria mais 

pesado, mais brutal do que do homem negro escravizado” (2020, p.79). O sexismo foi o 
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elemento relevante para aprofundar as violências advindas do colonialismo e, reconhecer isso, 

faz com que possamos encarar honestamente o sistema em que estamos inseridas, não propor 

um separatismo, entretanto, as diferenças históricas determinam o que é ser mulher em uma 

sociedade que ainda não superou o racismo. 

As autoras usadas para explicitar sobre a realidade da mulher na escravidão são 

estadunidenses, pioneiras no Feminismo Negro com importantes carreiras acadêmicas. 

Contudo, gostaríamos de trazer um pouco de como esse processo se deu no Brasil, é 

irresponsável concluir que os fatos se repetiram, mas chamo atenção por possuírem grandes 

semelhanças, e elas são importantes para analisarmos o contexto atual. Segundo as autoras 

“desde o período colonial que a sociedade brasileira é marcada pela aristocracia, o 

heteropatriarcado e o escravismo. Esses aspectos estruturam boa parte das relações aqui 

constituídas, sendo impossível desconsiderá-los ao analisar a história do nosso país” (CISNE; 

ARAÚJO, 2020, p. 351). Portugal usurpou a fertilidade do Brasil ou pelo menos tentou, a 

colonização não era seu objetivo inicial, o racismo como instrumento de dominação foi 

necessário para diferenciação, entre os dominadores (brancos) e os dominados (negros e 

indígenas), ele viabilizou principalmente a extração do potencial produtivo dos africanos 

escravizados. 

O tráfico negreiro foi o lastro da economia do Brasil Colônia, possibilitando condições 

adequadas para mais tarde o avanço do capitalismo, originando o que a teoria marxista chama 

de acumulação primitiva9, esse processo no país inicia-se no século XVI intensificando-se até 

o século XVIII (CISNE; ARAÚJO, 2020). Com a mudança na estrutura de produção material, 

o trabalho escravo torna-se empecilho para o crescimento do país. Contudo, desde seus 

princípios de construção o patriarcado se faz presente. 

 Giacomini (1988) pontua sobre as determinações de Portugal sobre o Brasil, pois no 

primeiro momento, houve preferência pela exploração da dimensão produtiva da mulher 

escravizada, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos da América, o que não 

significou a ausência de violências, principalmente as mulheres, quando estavam gestantes e as 

condições de vida impostas a elas. Mas a crescente utilização das mulheres negras como amas-

de-leite, submetendo-as à separação de seus filhos, roubando a possibilidade de exercício da 

maternidade, reiterando sua condição de coisa enquanto escrava. Ao mesmo tempo se cria uma 

                                                
9 Para melhor aprofundamento, consultar o Capítulo 24 – Assim chamada acumulação primitiva.  

Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547757/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%20O%20Capi

tal.%20vol%20I.%20Boitempo..pdf  

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547757/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%20O%20Capital.%20vol%20I.%20Boitempo..pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547757/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%20O%20Capital.%20vol%20I.%20Boitempo..pdf
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série de estereótipos, a mãe preta corruptora da família branca, e a negra fogosa que tentava os 

homens por toda parte. Fenômenos observáveis até os dias atuais, a mãe preta é um símbolo 

relevante para o imaginário dos brasileiros. 

A figura da mucama aparece como a negra que realiza os serviços necessários à Casa 

Grande, inclusive sendo ama de leite. Então, seria a empregada doméstica a versão moderna da 

mucama. A equivocação cria a figura da mãe preta, para autora é quem exerce a função materna, 

pois cabe a ela cumprir todos os deveres relativos à maternidade para os filhos das mulheres 

brancas. Com isso, ela se torna a mãe da cultura da brasileira enganando o racismo, a nossa 

língua materna seria o pretuguês, a maternidade assume valor importante e é a partir dela que 

internalizamos valores, esses influenciados pela cultura das negras e negros diaspóricos 

(GONZALEZ,1984). 

Em acordo com hooks (2020), Giacomini (1988) aponta que o patriarcado delimita e 

aprofunda as vivências de mulheres negras na escravidão, seu corpo não pertence ao seu 

domínio, a escrava torna-se objeto sexual, entretanto, isso só é possível pela sua condição de 

mulher em uma sociedade patriarcal. Nestas relações de dominação, a sexualidade das mesmas 

é explorada sem qualquer tipo de obstáculo, enquanto que para a mulher branca cabe outras 

funções a desempenhar, como o cuidado dos filhos e da casa sob o domínio do patriarca. 

Segundo Giacomini (1988), junto ao estereótipo da mãe preta maledicente, há a negra 

que desperta a lascívia dos homens brancos, inconscientemente exerce sua sexualidade e 

corrompe os homens, isso a torna mais vulnerável a ataques das senhoras, o que muitas vezes 

culminava em castigos e torturas brutais. Para Giacomini “a continência sexual da branca e a 

<liberdade sexual> da negra não são senão formas particulares, determinadas por diferentes 

situações de classe, de exercício da dominação patriarcal escravista” (1988, p.88). Não podemos 

generalizar e dizer que todas as mulheres da época viviam da mesma forma, os exemplos de 

Dandara dos Palmares, Aquatune, Luiza Mahim, entre outras mulheres anônimas, símbolos de 

resistência. Porém, é inegável que o trabalho escravo deixou suas sequelas para o povo negro 

e, junto ao patriarcado foi essencial para a construção do Brasil, sobretudo ao nos depararmos 

com as legislações ainda vigentes, no tocante aos direitos das mulheres. 

Assim sendo, o movimento feminista deve levar em conta nas suas análises a categoria 

raça. Conforme Carneiro (2003), o racismo cria subcategorias de gênero, onde mulher negra é 

rebaixada da condição de mulher, bem como, o homem negro também considerado inferior ao 

grupo hegemônico. O que acaba proporcionando privilégios aos sujeitos brancos, mesmo as 

mulheres brancas, nesta conjuntura, muitas vezes são reconhecidas como pessoas com direitos 

e, portanto, acessam a melhores condições de vida e consequentemente ascendem socialmente 
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como maior facilidade, principalmente se estas pertencerem às classes sociais abonadas. A 

autora faz referência a Lélia Gonzalez, outra importante feminista negra, seus trabalhos nos 

convidam a olhar para a construção de teorias originais, ela recusa as perspectivas 

eurocêntricas, para pensar sobre a América Latina. 

 

Por tudo isso, o feminismo latino-americano perde muito de sua força abstraindo um 
fato de maior importância: o caráter multirracial e pluricultural das sociedades da 

região. Lidar, por exemplo, com a divisão sexual do trabalho sem articulá-la com a 

correspondente ao nível racial é cair em uma especial de racionalismo universal 

abstrato, típico de um discurso masculinizante e branco. Falar de opressão à mulher 

latino-americana é falar de uma generalidade que esconde, enfatiza, que tira de cena 

a dura realidade vivida por milhões de mulheres que pagam um preço muito alto por 

não serem brancas (GONZALEZ, 2020, p.129). 

 

Em seu texto, Por um feminismo afro-latino-americano, a autora defende a organização 

de um movimento integrado pelas mulheres latino-americanas, mais particularmente as 

racializadas devido à colonização, defende que a tomada de consciência social é em primeiro 

momento racial, porque tanto as mulheres quanto os homens vivenciaram a exploração 

proveniente da escravidão, e quando essas mulheres adentram e participam mais ativamente 

dos movimentos sociais, percebem sua condição de gênero ao enfrentarem o machismo de seus 

companheiros de luta. 

Ao buscarmos fazer conexões sobre as variadas opressões vivenciadas pelas mulheres, 

encontramos diferentes perspectivas, como acima foi exposto, todas elas enriquecem 

fortemente no avanço da produção do conhecimento. Nas hierarquias conservadas como 

basilares do modo de produção capitalista, as opressões são entrelaçadas, implicadas, de forma 

tal que não conseguimos separá-las e estudá-las de forma fragmentada, pelo menos se 

estivermos motivados a chegar a conclusões lapidadas e críticas; historicamente a opressão 

sexual antecede o racismo, porém, atinge as mulheres racializadas concomitantemente, logo 

não poderemos analisar um, deixando a outra de lado. 

Com a intenção de entender como sucederam-se os processos que possibilitaram as 

conquistas de direitos das mulheres brasileiras, especialmente os que concernem aos direitos 

sexuais e reprodutivos expressos nas políticas sociais, seguimos discutindo os percursos 

históricos. Registro que de acordo com as reflexões anteriores estabelecidas os conceitos de 

colonialidade e patriarcado estão intimamente imbricados. As tendências conservadoras e o 

conceito de (Neo) conservadorismo (mais recente), sempre perpassaram as diferentes 

sociedades e se relacionam diretamente com a colonialidade e com o conteúdo do patriarcado, 

entendendo tais tendências como substâncias que asseguram a sustentabilidade e a defesa de 

valores de uma sociedade pautada na moral voltada para o controle dos corpos e das 
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sexualidades. O (Neo) conservadorismo tem pouca coisa de inovador, entretanto, suas 

particularidades na conjuntura brasileira serão abordadas nos itens respectivos ao Governo 

Temer e Bolsonaro, portanto, é necessário neste momento, defini-lo de forma clara. 

Conforme Bonazzi o “conservadorismo designa ideias e atitudes que visam a 

manutenção do sistema político existente e dos seus modos de funcionamento, apresentando-se 

como contraparte das forças inovadoras” (1988, p. 242). Portanto, é um pensamento que não 

vai se dedicar a teorizar sobre as desigualdades sociais, não no aspecto de dirimi-las, no máximo 

remediá-las temporariamente, até porque o pressuposto é que os sujeitos são iguais perante a 

sociedade.  

Revisar a condição humana em qualquer um desses aspectos é violar imperativos 

enraizados na biologia e nas necessidades da reprodução social. Mas conduzir um 

argumento político como se esses fatores estivessem longe demais do reino das ideias 

para merecer menção é ignorar todos os limites que devemos ter em mente se 

quisermos que nossa filosofia política seja remotamente plausível. É precisamente o 

caráter das utopias modernas ignorar esses limites – imaginar sociedades sem lei 

(Marx e Engels), sem famílias (Laing), sem fronteira ou defesas (Sartre). E muita tinta 

conservadora foi desperdiçada (por mim, entre outros) na refutação de tais visões, 

adotadas somente por pessoas incapazes de perceber a realidade e que 

consequentemente, jamais serão persuadidas por argumentos (SCRUTON, 2019, p.6). 

 

De acordo com o autor, o que ponderamos até o momento neste trabalho, seriam 

ocorrências naturais da nossa sociedade, e questioná-las seria ir contra a condição humana, ou 

melhor, ao sistema socioeconômico vigente. Assim, os sujeitos que tentassem subverter esse 

modelo de sociedade, estariam destruindo a própria humanidade. 

 

O mais importante impulso para o pensamento conservador é o desejo de sustentar as 

redes de familiaridade e confiança das quais a comunidade depende para a sua 

longevidade. O conservadorismo é o que seu nome: tentativa de conservar a 
comunidade que temos- não em todas as suas particularidades, uma vez que, como 

afirmou Edmund Burke “precisamos reformar a fim de conservar”, mas em todos os 

aspectos que asseguram a sobrevivência a longo prazo de nossa comunidade 

(SCRUTON, 2019, p.7) 

 

São argumentos que negam a história, e ainda mais, rejeitam a razão. Para o 

conservadorismo os costumes e as instituições são fundamentais para isso, eles são 

disseminadores desse pensamento, “como conhecemos hoje é uma mentalidade distintamente 

moderna, modelada pelo Iluminismo e pela emergência de sociedades nos quais o “nós” do 

pertencimento social é contrabalançado, em todo os pontos, pelo “eu” da ambição individual 

(SCRUTON, 2019, p.8)”. Tem origem nos países da França e da Inglaterra do século XVII, 

contribuiu para a ideologia da Revolução Francesa. O autor pontua como o conservadorismo 

difere do liberalismo, mas em determinados momentos históricos, os atores sociais unem-se 

para enfrentar inimigos em comum, um exemplo disso é a “ameaça” comunista. 
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De todas essas maneiras, o conservadorismo moderno surgiu como defesa do 
indivíduo contra potenciais opressores e como endosso da soberania popular [...]para 

o conservador, os seres humanos chegam ao mundo com várias obrigações e sujeitos 

a instituições e tradições que contêm em si uma preciosa herança de sabedoria, sem a 

qual o exercício da liberdade tem tanto probabilidade de destruir os benefícios e 

direitos humanos quanto de melhorá-los (SCRUTON, 2019, p.11).  

 

Vale ressaltar sobre quais seres humanos esse autor escreve, sem dúvidas, não são para 

os povos africanos que estavam sendo traficados para o trabalho escravo nas colônias no século 

XV, e muito menos para os povos originários que tiveram suas terras invadidas e foram 

massacrados pelos colonizadores, ou mesmo para as mulheres que há séculos amargavam a 

submissão ao domínio masculino. Estabelecemos, que ao longo do amadurecimento do modelo 

econômico capitalista, foram necessários a construção de determinados modos de viver, para 

manutenção da coesão social, a mesma mantida por hierarquias de poder sexuais e raciais. 

Nesta sociedade encontramos elementos contraditórios, o fundamental destes seria: a 

expansão da produção sobre os seus moldes, gerando um grande acúmulo de riqueza não 

distribuída socialmente, ou seja, os trabalhadores ficam em desvantagem, vivenciando a 

pobreza com seus infortúnios. Nas palavras de Barroco: 

 

[..] afirmamos que a sociedade burguesa evidencia a pobreza e a riqueza do gênero 

humano, criando modos de ser em oposição, que coexistem pela afirmação e negação 

de si mesmo, o que não elimina a presença de um ethos dominante, que expressa as 

necessidades objetivas de (re)produção da vida social: o modo de ser capitalista ou 
ethos burguês (BARROCO, 2010, p.157). 

 

Com isso, o individualismo é o modo de ser do sujeito, seres humanos tornam-se 

descartáveis. A autora denomina de ethos individualista, o outro passa a ser um incômodo, pois 

limita o alcance das realizações materiais dos sujeitos, eles relacionam-se pelo viés da utilidade, 

sem compromissos, e sem identificação genuína (BARROCO, 2010). Neste sentido, o senso de 

coletividade se perde, o “eu” contrapõe-se à dimensão de uma subjetividade aterrada no 

compromisso de emancipação da sociedade.   

 

O modo de ser capitalista se reproduz e se legitima eticamente através do sistema de 

normas, deveres e representações pertinentes às necessidades objetivas de 

(re)produção da sociabilidade mercantil; nesse sentido, precisa da ideologia 

dominante, enquanto conjunto de ideais e valores que buscam a coesão social 
favorecedora da legitimação da ordem social burguesa (BARROCO, 2010, p.161). 

 

Dessa maneira é necessário um fio condutor que chegue a todos os indivíduos, para que 

os mesmos incorporem como valores naturais, esse movimento é a razão pela qual a ordem 

social da burguesia é legitimada. Para tanto a ideologia configura-se como instrumento 
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essencial para a luta de classes, entranhando-se no modo de pensar e ler a realidade, reforçando 

a norma posta, reproduzindo o ethos dominante. A moral tem aí função de ordenar um grupo 

de valores e condutas a serem seguidas obrigatoriamente, transmutando-se em 

responsabilidades, das quais ao não serem cumpridas, os sujeitos sofrem a coerção da sociedade 

(BARROCO, 2010).  

O que permite que uma teoria se transforme em ideologia e seja incorporada no âmbito 
do senso comum é a sua adequação com a lógica constitutiva das relações sociais de 

uma dada formação social, ou seja: na sociedade de classes, uma ideologia se torna 

dominante quando representa, no nível das idéias, as necessidades materiais e 

espirituais de (re)produção de tal sociedade (BARROCO, 2010, p.163). 

 

Em vista disso, o pensamento conservador serve perfeitamente à ideologia dominante, 

visto que busca justificar as mazelas do capitalismo, visando a reprodução social, em benefício 

da burguesia, ele esconde toda a dominação pela qual os trabalhadores e trabalhadoras são 

submetidos. Ele é também parte do sistema capitalista, constructo presente na consciência dos 

homens e mulheres, nas suas condições de classe. 

 

[...] o conservadorismo fundamenta-se na valorização do passado, da tradição, da 

autoridade baseada na hierarquia e na ordem; nega a razão, a democracia, a liberdade 

com igualdade, a indústria, a tecnologia, o divórcio, a emancipação da mulher, enfim 

todas as conquistas da época moderna. Para Burke, a história é a experiencia trazida 

do passado e legitimada no presente pelas tradições, o que vem a negar o espírito 

dinâmico contido no ideário moderno de valorização do presente, tendo como 

perspectiva o futuro (BARROCO, 2010, p.172). 
 

 

 Diferente de Scruton (2019) ao teorizar defendendo a harmonia dos valores tradicionais, 

percebamos que o autor discorre sobre a manutenção da ordem, em seu livro traz Thomas 

Hobbes para discutir sobre o soberano, tendo em vista a centralidade do poder, que atualmente 

não está nas mãos apenas de um governante, mas sim de uma elite com seus organismos 

financeiros. Outro ponto essencial para o conservadorismo, é a família como primeira garantia 

da propriedade privada tão defendida por liberais e conservadores; a mulher como já vimos 

serve como aquela que cuida dos filhos, portanto, educa-os objetivando a perpetuação dos 

valores dominantes, ai vemos porque o feminismo nunca vai ser aceito enquanto vivermos sob 

o jugo do capitalismo (BARROCO, 2010). 

 No cotidiano os sujeitos são responsabilizados por condições socialmente determinadas, 

porém coexistem ideologias questionadoras das contradições advindas das lutas de classes, 

expressadas nos movimentos sociais, é nesse movimento contraditório de reprodução social que 

se cria as possibilidades de resistências e tensionamentos. Presentes nas reivindicações das/os 
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trabalhadoras/es, também aparece na luta das mulheres, na união do povo negro, entre tantos 

outros movimentos daqueles que experimentam da face perversa desse sistema. 

A seguir, o estudo apresenta reflexões sobre como foi importante a luta das mulheres 

pela reivindicação de pautas que assegurem os seus direitos e que fizeram um enfrentamento 

direto às tendências conservadoras, ao patriarcado e à colonialidade. Essa luta pelos direitos 

sexuais e reprodutivos esteve muito presente também no âmbito do Sistema Único de Saúde- 

SUS. Te convido a ingressar nesta jornada histórica de conquistas e resistências. 

 

2.2 GÊNERO, SAÚDE E DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS: CONQUISTAS E 

DILEMAS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

Neste item, registro como a luta feminista contribuiu para a conquista de direitos, 

sobretudo, na construção do Sistema Único de Saúde, criado a partir da Constituição de 1988. 

Suas reivindicações para uma saúde integral, sem tabus, que atendesse todas as mulheres sem 

distinções. Examinamos de que forma se deu a participação das mulheres nas conferências 

internacionais, marcos jurídicos importantes, bem como a criação do Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher. 

As políticas destinadas às mulheres na conjuntura autoritária, vinculadas à sexualidade, 

tinham como foco apenas a saúde reprodutiva, centrando-se na perspectiva do período 

gestacional, a maternidade sendo considerada como destino inevitável às mulheres. Isso se dá 

pelo patriarcado, que necessita do controle dos corpos femininos para manter sua hegemonia 

política, econômica e cultural, regulando a reprodução social. A sociedade brasileira, demonstra 

de modo evidente, a herança patriarcal e escravocrata, ao excluir dos espaços de poder as 

mulheres, sobretudo as mulheres negras, as mulheres pobres e as mulheres indígenas, mulheres 

sem filhos, mulheres lésbicas. 

No campo da saúde, de forma geral, as políticas eram pensadas de forma centralizada 

por meio do governo federal devido ao contexto ditatorial, portanto, eram ações que não 

correspondiam às reais necessidades da população, já que não havia espaços de participação 

social. Dois exemplos de políticas no governo Geisel, foram o Programa de Saúde Materno-

Infantil em 1974 e o Programa de Prevenção à Gravidez de Alto Risco em 1977. As mulheres 

feministas repudiaram esses programas, elas entendiam que as condicionalidades para o acesso 

reforçavam os estigmas que as mulheres pobres em sua maioria negras carregavam (TELES, 

1999).   

São programas que merecem destaque, porque na época em que foram lançados seu 

conteúdo despertou recusa por parte dos novos sujeitos sociais, no caso, o movimento 

feminista brasileiro, como ator político, que publicizou a questão da saúde da mulher 
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como demanda política de ação estatal. A recusa assumida pelo movimento feminista 

foi, principalmente, quanto ao caráter focalista e controlista contido no PSMI e no 

PPGAR (DE SOUZA RAMALHO et al.,2012, p.14). 

 

O controle demográfico estava presente nesses programas, não só no Brasil, mas, na 

América Latina. Fruto das preocupações de organismos internacionais para o desenvolvimento 

econômico, o objetivo era melhorar a qualidade racial desses países, sendo assim, a 

interferência visava assegurar que esse filhos fossem gerados em corpos adequados à premência 

de um reprodução sexual de qualidade,  o que possibilita a inserção de serviços de esterilização 

de mulheres pobres, quando PPGAR é arquivado devido às pressões populares, ONGs 

estrangeiras como a BEMFAM (Sociedade Civil Bem Estar Familiar no Brasil) e CPAIMC 

(Centro de Pesquisas de Assistência Integrada à Mulher e à Criança), tomam a frente para tal 

iniciativa.  

Segundo Carneiro (2003, p. 124): 

A esterilização ocupou lugar privilegiado durante anos na agenda política das 

mulheres negras que produziram campanhas contra a esterilização de mulheres em 

função dos altos índices que esse fenômeno adquiriu no Brasil, fundamentalmente 
entre mulheres de baixa renda (a maioria das mulheres que são esterilizadas o fazem 

porque não encontram no sistema de saúde a oferta e diversidade dos métodos 

contraceptivos reversíveis que lhes permitiriam não ter de fazer a opção radical de não 

poder mais ter filhos). Esse tema foi, também, objeto de proposições legislativas, 

numa parceria entre parlamentares e ativistas feministas que culminou no projeto de 

Lei nº 209/91, que regulamentou o uso da esterilização. 

 

Para a autora, as mulheres negras brasileiras, tiveram grandes contribuições nesse 

âmbito, sejam engajadas nas lutas junto a outras companheiras ou em coletivos próprios para 

discussão sobre a negritude. Contudo, o primeiro Congresso da Mulher Paulista em 1979 foi 

um marco para o movimento organizado, sua pauta principal era a creche pública. Só no ano 

seguinte o congresso elegeu a “a luta contra a violência doméstica e contra o controle de 

natalidade, afirmando o direito da mulher de decidir o número de filhos” (TELES,1999, p. 122). 

 Em 1983 cria-se o Conselho Estadual da Condição Feminina fruto tanto das lutas 

femininas, quanto também do movimento de fim da Ditadura Militar e elaboração da nova 

constituinte. O governo federal implementa em 1985 o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher. Ainda no sentido do resultado das reivindicações das mulheres, um “fato que ilustra a 

potência deste movimento foram os encaminhamentos da Constituição de 1988, que 

contemplou cerca de 80% das suas propostas, o que mudou radicalmente o status jurídico das 

mulheres no Brasil” (CARNEIRO, 2003, p. 117). 

 

O segundo tema que se tornou central no movimento feminista a partir da década de 
1980 foi o da saúde da mulher, um tema particularmente sensível e controverso devido 
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à sua abrangência e temática e às relações com o Estado que ele implica. Além de 

temas tradicionais como os cuidados com a maternidade e com a prevenção de câncer, 

a questão da saúde da mulher pressupunha três outros temas que envolvem 

controvérsias e preconceitos: planejamento familiar, sexualidade e aborto. A primeira 

questão era particularmente sensível dentro do movimento feminista, pois o 

planejamento familiar sempre fora entendido no Brasil como controle de natalidade 

das populações pobres (PINTO, 2003, p.83). 

 

O movimento feminista10alinha -se com as pautas da Reforma Sanitária, defendendo a 

saúde a partir de um conceito ampliado, tendo a integralidade como diretriz, daí origina-se em 

1984, o Programa de Assistência Integral à Saúde Mulher (PAISM) com o objetivo de 

transgredir as práticas focalizadas na dimensão apenas da reprodução com viés biologicistas. A 

equipe organizadora do programa também era constituída por duas mulheres, uma socióloga e 

uma médica sanitarista, mostrando-se como tentativa de diferenciação ao saber médico 

tradicionalmente opressor. Com isso, as diretrizes do programa consistiam em atender as 

patologias mais prevalentes na população feminina, mas concentravam-se em ações 

direcionadas ao “planejamento familiar situavam-se as atividades voltadas à regulação da 

fecundidade como complementares no elenco de ações de saúde materno-infantil” (OSIS, 1998, 

p.27). O programa gerou suspeitas e críticas de alguns setores da sociedade. 

Não se pode negar que o PAISM foi um avanço no que se refere à saúde da mulher, 

diversos desafios fizeram com que ele não alcançasse sua potencialidade, conforme apontam as 

autoras:  

[...] a rede de atenção básica neste período tinha presença simbólica e a relação entre 

as três esferas de governo praticamente não existia, por ser um período em que a saúde 

no Brasil como um todo encontra entraves, pois, subdividido entre o setor público e 

privado prejudicou a implantação do PAISM (RAMALHO et al., 2012, p. 15).  

 

Contudo, é necessário perceber ainda um foco exclusivo na dimensão da reprodução, o 

que demonstra a cegueira para notar a mulher em sua complexidade e totalidade, além disso, 

há a invisibilidade do homem nesse processo, o que por sua vez, transfere a responsabilidade 

da contracepção para a mulher, comprometendo a proposta da integralidade do programa. 

Importante salientar que o PAISM enfrentou resistência da Igreja Católica. A discussão pública 

sobre questões da sexualidade ou mesmo a temática do aborto, não foram trazidas à tona, com 

o compromisso de debater ultrapassando a moral conservadora. 

                                                
10 Teles (1999) explica a distinção entre o termo movimento de mulheres designado para aquelas 

requerentes de melhoras das desigualdades sociais expressando-se no campo dos direitos sociais, já o movimento 

feminista volta-se para o protagonismo das mulheres no enfrentamento ao machismo produzido pelo Patriarcado 

e, ele as dirige para sua emancipação e autonomia. Portanto, nem todo movimento de mulheres é feminista, ele 

inclusive pode recusá-lo. 
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É preciso salientar que o cenário social e político da época era de efervescência, outros 

movimentos sociais despontaram, a Reforma Sanitária ganha espaço, a 8ª Conferência Nacional 

de Saúde em 1986, com a temática sobre a saúde como direito e a reformulação do Sistema 

Nacional de Saúde, lembrando que a população não tinha participação na formulação da política 

de saúde. Os temas elencados no evento foram as bases para construção do Sistema Único de 

Saúde criado pela Constituição Federal de 1988 - Carta Magna - que inclui a saúde na 

Seguridade Social, junto à assistência e à previdência social. Em seguida, são criados os 

arcabouços jurídicos para implementação do controle social na saúde, firmando o compromisso 

da participação da comunidade. Isso disponibilizou instrumentos à sociedade para 

reivindicarem seus direitos.  

Mas, ao final da década, o PAISM é desmontado pelo Governo Federal, o que faz com 

que aconteçam rompimentos na presença de representações dos movimentos de mulheres em 

instâncias estatais. Finda-se um programa que mesmo com suas limitações e implantação 

parcial representou o pontapé inicial para o protagonismo das mulheres nas políticas públicas. 

Em 1990, com a crise econômica mundial, a participação do país no Consenso de 

Washington, 11um pacote com diretrizes determinadas pelo capital financeiro (Fundo Mundial 

Internacional, Banco Mundial, entre outros) sintetiza o lastro do neoliberalismo, a face perversa 

do capitalismo. Todo esse processo com rebatimentos no campo das políticas públicas, em 

especial, no que também concerne às políticas para as mulheres. Outra medida importante já no 

governo de Fernando Henrique Cardoso é o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado 

entendido como um conjunto de estratégias do Estado brasileiro em adequar-se aos ditames 

neoliberais.  

No início dos anos 90, o Brasil, tendo à frente o Governo Collor de Mello, foi o último 

país da América Latina a aderir e implementar o projeto político-econômico 
neoliberal, sistematizado doutrinariamente em 1989, de forma inequívoca, pelo 

chamado “Consenso de Washington”. Com a deposição constitucional desse governo 

em 1992, e sua substituição pelo Governo Itamar Franco, o ritmo de implantação desse 

projeto diminuiu durante o período 1993/1994, sendo retomado posteriormente com 

toda a força, e amplamente executado, pelos dois Governos de Fernando Henrique 

Cardoso (FILGUEIRAS, 2003, p.1). 

 

Essas medidas causam o reordenamento do estado brasileiro, todas as mudanças 

relativas às políticas sociais foram influenciadas pela onda neoliberal. A lógica do direito e as 

                                                
11 Conforme Vaz e Merlo (2020, p.39) “Além das correntes de pensamento, a formação do Consenso de 

Washington tem por trás também um lado pragmático, sendo composto por vários economistas e técnicos de 

instituições internacionais, agências multilaterais, e da burocracia estatal, principalmente norte-americana, dentre 

elas o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o FED (Federal Reserve System, ou Sistema de Reserva 

Federal), os maiores bancos internacionais e os ministérios de finanças dos países que englobam o G7”. 
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relações sociais devem seguir os parâmetros do mercado. O consumo é a base para acessar os 

componentes mais básicos para a vida, não só isso, torna-se o sentido de existência dos 

indivíduos. E o modo de governar obviamente seguirá esse rumo. Ao mesmo tempo em que 

temos ampliação dos direitos sociais expressos na Constituição de 1988, o neoliberalismo é 

adotado nas principais potências econômicas do mundo. Para Dagnino, isso: 

 

[...] resulta de uma confluência perversa entre, de um lado, o projeto neoliberal que se 

instala em nossos países ao longo das últimas décadas e, de outro, um projeto 

democratizante, participativo, que emerge a partir das crises dos regimes autoritários 
e dos diferentes esforços nacionais de aprofundamento democrático (DAGNINO, 

2004, p.140). 

 

Neste contexto contraditório, de ao mesmo tempo em que há alargamento das discussões 

feministas, economicamente e politicamente há um reordenamento do Estado. Em que pese, os 

direitos sexuais e os direitos reprodutivos tornaram-se reconhecidos há poucas décadas, ganham 

visibilidade também com as conferências internacionais, onde as feministas colocaram em 

pauta assuntos que ainda enfrentam resistência por parte da sociedade. A Conferência 

Internacional dos Direitos Humanos de Viena (1993) é um ponto de partida em considerar que 

os direitos das mulheres têm que ser lidos como direitos humanos, o que na época gerou bastante 

desconforto à Igreja Católica, mais precisamente ao Vaticano e representantes do islamismo, o 

conceito de gênero foi duramente criticado (CORRÊA, 2018).  

É importante percebermos a importância do conceito gênero, pois consiste na “definição 

cultural de comportamento definido como apropriado aos sexos em dada sociedade, em 

determinada época. Gênero é um conjunto de papéis culturais. É uma fantasia, uma máscara, 

uma camisa de força com a qual homens e mulheres dançam, sua dança desigual” (LERNER, 

2019, p.388). Admitir que o gênero existe é reconhecer que não somos todos iguais, é 

desnaturalizar o privilégio masculino.  

Na preparação para a Conferência do Cairo (Conferência sobre a População em 

Desenvolvimento) 1994, o conceito de direitos reprodutivos e os direitos sexuais foram 

discutidos e, o aborto legitimado enquanto pauta de saúde pública, para tal problemática foi 

recomendado a educação sexual como política pública, é nesta conferência que a discussão se 

aprofunda, mulheres feministas passam a olhar os direitos sexuais e reprodutivos com mais 

atenção (CORRÊA,2018). 

Em 1995, ocorreu a IV Conferência Mundial sobre a Mulher realizada em Pequim, uma 

das preocupações era a saúde da mulher em âmbito ampliado, admitindo as disparidades do 

acesso aos serviços de saúde, especialmente em países em desenvolvimento. Pontua sobre saúde 
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reprodutiva, o que implica em uma vida sexual livre e satisfatória com informações qualificadas 

sobre o planejamento familiar, o que envolve a saúde sexual além do tratamento de 

enfermidades pautadas no modelo biomédico, o que revela a precariedade dos serviços de saúde 

conformando prejuízos para as mulheres (ONU, 1996). 

O Brasil foi signatário das três conferências, o que firmou um compromisso do Estado 

em prover as condições necessárias para a saúde das mulheres. O que também foi expresso na 

criação do Sistema Único de Saúde, principal instrumento para alcançar as mulheres em suas 

variadas condições e oferecendo serviços de saúde públicos, o que não significou a 

materialização dos direitos sexuais e reprodutivos  e que eles dependam exclusivamente do 

SUS, e muito menos, seja somente um dever somente do Estado,  isso requer compromisso da 

sociedade civil consciente sobre seus direitos e deveres, contudo, isto não deixa de ser um 

espaço de muitas disputas.  

Relevante marcar um importante avanço mesmo em meio ao um cenário de redução do 

Estado para as políticas sociais ideológicas. Neste sentido, em 1996, é criada a lei do 

planejamento familiar de n° 9.263, que garante este direito a todo cidadão, faz parte de um 

grupo integrados de ações de atenção à mulher e o homem, seguindo os princípios do Sistema 

Único de Saúde, ademais dos serviços básicos concernentes à prevenção e acompanhamento da 

gravidez, temos um avanço para aqueles que desejem realizar a esterilização voluntária, os 

critérios:  

 

I - Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos 

de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo 

de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual 

será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, 

incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a 

esterilização precoce; 

 II - Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em 

relatório escrito e assinado por dois médicos. 
§ 1º É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação 

da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos 

da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de 

contracepção reversíveis 

§ 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou 

aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas 

anteriores (BRASIL,1996). 

 

Todavia, o parágrafo cinco da lei, condiciona a esterilização voluntária à autorização do 

cônjuge, o que configura um entrave para o acesso ao procedimento, especialmente no tocante 

à realidade das mulheres. Para os direitos referidos é necessário que as relações entre os 

parceiros também estejam em sintonia e sejam partilhadas, com responsabilidade afetiva, mas 
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não é isso que acontece, pelo que discutimos até agora, as mulheres encontram diversas 

barreiras para exercer controle sobre seu próprio corpo, porque é na exploração dele que a 

estrutura social se mantém. A respeito do que são dos conceitos desses direitos: 

 

Na perspectiva feminista aqui adotada, os direitos reprodutivos dizem respeito à 

igualdade e à liberdade na esfera da vida reprodutiva. Os direitos sexuais dizem 

respeito à igualdade e à liberdade no exercício da sexualidade. O que significa tratar 

sexualidade e reprodução como dimensões da cidadania e consequentemente da vida 

democrática (ÁVILA, 2003, p.466) 

 

No próximo capítulo, seguem as principais considerações justamente sobre o percurso 

histórico destas políticas nos diferentes governos, desde 2003 até 2021. Faço a menção que foi 

uma tentativa de conhecer como esses diferentes governos desenvolveram as políticas para as 

mulheres, em especial, no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos 

 

3. IMPLEMENTAÇÃO, GESTÃO E FINANCIAMENTO DO PLANO NACIONAL DE 

POLÍTICAS PARA AS MULHERES COM FOCO NOS DIREITOS SEXUAIS E 

REPRODUTIVOS 

 

Nesse capítulo, foi feita uma tentativa de conhecer minimamente como os devidos 

governos organizaram-se para executarem o Plano de Políticas para as Mulheres, destacando 

os processos de implementação, financiamento e gestão. Levando em consideração a conjuntura 

política e econômica, sendo determinantes na proteção social, dirigida pelo Estado para atender 

as demandas da sociedade. Discutimos sobre quatro períodos de governos e as suas proposições 

no âmbito dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, pontuando os avanços e retrocessos, 

explicitando suas relações com a sociedade civil, mais especificamente, a aproximação ou 

distanciamento com o movimento feminista. Tudo isso, para identificarmos as conquistas e 

retrocessos, bem como, delinearmos a atual situação em que se encontram as políticas para as 

mulheres na gestão do governo de Jair Messias Bolsonaro 

3.1 GOVERNO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA E OS DIREITOS SEXUAIS E 

REPRODUTIVOS 

 

Antes de dialogar sobre o Governo Lula, é preciso destacar que a partir dos anos 1990 

com a adoção do neoliberalismo tanto no governo de Fernando Collor e Fernando Henrique 

Cardoso, sendo o segundo responsável pela implementação de forma mais sistemática das 
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políticas neoliberais com o auxílio do Fundo Monetário Internacional, entramos em uma década 

de muitas reduções e cortes nas políticas vinculadas à proteção social. Vale lembrar que 

houveram em outros países da América Latina medidas muitos semelhantes, o que não 

significou a melhora nas condições de vida dos sujeitos. 

 

[...] a estabilidade relativa dos preços e baixíssimo crescimento econômico, 
acompanhados pelo aumento das dívidas externa e interna; a desnacionalização do 

aparato produtivo, com transferência de renda do setor público para o setor privado e 

da órbita produtiva para a órbita financeira; a elevação das taxas de desemprego e a 

redução dos rendimentos do trabalho. Em suma, aprofundamento dramático da 

dependência e da vulnerabilidade externa do país, a ampliação da fragilidade 

financeira do setor público, a precarização do mercado de trabalho e a manutenção ou 

deterioração das condições sociais – pobreza, criminalidade, violência e desigualdade 

de renda e de riqueza (FILGUEIRAS, 2003, p.2). 

 

No mesmo contexto Pelaez et al. (2020, p. 202) explicita: 

Enquanto isso, a política econômica — fundada nas privatizações, nas desvinculações 

orçamentárias (Fundo Social de Emergência, Fundo de Estabilização Fiscal e 
Desvinculação das Receitas da União), no superávit primário, na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, na prática de juros altíssimos, e no pagamento de juros, 

encargos e amortizações da dívida pública —corroeu aceleradamente os meios de 

financiamento do Estado brasileiro por meio de uma inserção na ordem internacional 

que deixou o país à mercê dos especuladores no mercado financeiro, de forma que 

todo o esforço de redução de custos preconizado escoou pelo ralo do crescimento 

galopante das dívidas interna e externa, mesmo com toda uma montagem 

macroeconômica coordenada pela dívida. 

 

Nesse cenário Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente da república, com a sua 

história de vida muito próxima de trabalhadores metalúrgicos e afiliado ao Partidos do 

Trabalhadores, desse jeito sua ascensão corresponde a um clamor popular que vinha se 

construindo há alguns anos. Importante salientar que essa gestão não rompe com as políticas 

propostas nos dois últimos governos anteriores. O autor elege eixos de ação importantes para 

entendermos esta situação, são eles:  

 

1-A existência de uma linha de continuidade entre os governos de FHC e de Lula, com 

a manutenção, no fundamental, do mesmo modelo econômico- intrinsecamente 

instável e gerador de vulnerabilidade externa estrutural- e da mesma política 

macroeconômica ortodoxa; construindo ambos, modelo e política macroeconômica, 

uma unidade impossível de ser separada. 2-Apesar disso, e em razão da conjuntura 

internacional favorável – que reduziu a restrição externa da economia-, houve espaço 

para flexibilização (em termos de grau) desta política macroeconômica (redução da 

taxa de juros, ampliação do crédito e maiores gastos com a política social focalizada 
(Bolsa-Família) e adoção de uma política de aumento real do salário mínimo 3- Os 

resultados mais importantes dessa flexibilização foram maiores taxas de crescimento 

da economia e redução das taxas de desemprego, com a ampliação do mercado 

interno, uma pequena melhora (na margem) da distribuição funcional da renda e, 

sobretudo, na distribuição pessoal (portanto, no interior dos rendimentos do trabalho) 

(FILGUEIRAS et al., 2010, p.38). 
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Nos atentemos a essa flexibilização, ela possibilitou ganhos importantes para os 

trabalhadores, mesmo que sejam considerados irrisórios pelos autores. Houve distribuição de 

renda nos limites da ordenação da política macroeconômica, isso viabilizou melhoras nos níveis 

de pobreza. Ao mesmo tempo havia em âmbito internacional um aval do “retorno” do Estado 

em relação à sua função de regulador da economia e fomentador de políticas públicas, este 

elemento com a aceitação dos diferentes setores da sociedade do referenciado governo, 

possibilitaram ao Lula estabelecer consensos, ao lidar com interesses intrinsecamente 

antagônicos, oferecendo não só ganhos para as parcelas mais pobres da sociedade brasileira, 

mas principalmente para o capital financeiro e ao agronegócio (FILGUEIRAS et al., 2010).   

Esse modo de gestão não ocorre sem prejuízos aos trabalhadores, até porque estamos 

discutindo, a continuidade do neoliberalismo, mesmo com as suas peculiaridades provenientes 

do cenário nacional. Para Filgueiras et al. (2010) estava em curso a precarização do mercado 

de trabalhos, a corrosão dos direitos trabalhistas, a desnacionalização da economia brasileira 

com a centralização do capital, a venda de empresas estatais vinculada a privatização, a reforma 

administrativa medida prejudicial aos servidores públicos. Com isso, há uma fragilização do 

poder de negociação das classes trabalhadoras, situação muito bem-vinda à manutenção do 

sistema capitalista.  

Essa é a base do “novo consenso”, do “crescimento com distribuição” na era do capital 

financeiro, que levou a incorporação marginal das parcelas da população de menor 

renda ao consumo, tendo como contrapartida a desmobilização política dos 

movimentos sociais e dos sindicatos, a tutela direta do Estado sobre a parte da 

população mais pobre, a despolitização da política, a desqualificação ainda maior dos 

partidos e, como resultado disso tudo, o surgimento, desenvolvimento e consolidação 

do “lulismo” (FILGUEIRAS et al., 2010,  p.64). 

 

O modelo liberal-periférico é como Filgueiras et al. (2010) caracteriza o período de 

gestão dos governos do Partido dos Trabalhadores. A desvinculação de receitas da união é um 

importante mecanismo para o ajuste fiscal, onde grande parte dos recursos da União é destinada 

aos pagamentos da dívida pública. A política social, neste contexto, serve “à sua função 

‘amortecedora’ de tensões socais no conjunto do projeto liberal; e este é o seu objetivo 

essencial, pois não inclui de forma duradoura – uma vez que não tem capacidade de desarmar 

os mecanismos estruturais da reprodução da pobreza” (DRUCK; FILGUEIRAS, 2007, p.30). 

O bolsa família foi o um dos programas de maior destaque, ofertou às camadas mais 

desfavorecidas, condições ligeiramente favoráveis, com a circulação de renda. No entanto, 

programas sociais são temporários e as suas existências dependem da correlação de forças. 

A respeito das políticas para as mulheres, um pouco antes da gestão de Lula. Uma 

tendência emerge com força, o terceiro setor ganha espaço, para colaborar na proteção social. 
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A ótica hegemônica era a de neutralidade da sociedade civil, como se as organizações não 

governamentais buscassem somente o bem comum, ou seja, descoladas dos antagonismos de 

classes. É claro que existiam aquelas mais conscientes de seu papel. O movimento de mulheres 

não escapa dessa influência. Conforme a autora aponta: 

 

A crescente presença das ONGs e as transformações que elas representam no 
movimento feminista devem ser examinadas à luz do próprio modelo institucional 

desse tipo de entidades, que constituem como organizações privadas sem fins 

lucrativos, e agem por meio desses projetos destinados a populações específicas ou à 

defesa de causas especificas. Essas organizações são financiadas primordialmente por 

fundações internacionais, mas em alguns casos recebem dinheiro do próprio governo, 

numa espécie de terceirização de serviços responsabilidades. Esse modelo de 

funcionamento, ainda que provado ser muito econômico, traz uma séria limitação: 

muitas vezes as ações das ONGs são pautadas pela agenda de fundações internacionais 

em função dos critérios estabelecidos para a dotação de fundos. Outra questão 

presente nesse tipo de organização é a institucionalização. Mesmo quando a ong surge 

a partir de militantes de um movimento social organizado, os compromissos que ela 
assume para sua própria sobrevivência transformam completamente o caráter da sua 

militância (PINTO, 2003, p. 96). 

 

A autora faz colocações importantes para que possamos perceber este movimento de 

maneira mais crítica, a aproximação do movimento feminista dos aparelhos estatais se torna 

cada vez mais comum. Suas ações poderiam ficar vulneráveis ao jogo político. Em confluência 

na gestão de Collor de Melo, o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres perde sua 

autonomia e financeira. Já no governo de Fernando Henrique Cardoso é criada a Secretaria dos 

Direitos das Mulheres, com a permanência do CNDM (BOHN,2010). 

Em 2003 no governo Lula, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

um marco importante, que se desdobra em um leque de possibilidades capaz de amparar e 

inserir as mulheres como sujeitos de direitos nos serviços públicos. A SPM diferentemente dos 

outros órgãos relativos as mulheres, tinha ligação direta com o gabinete presidencial. O que 

quer dizer, “a chefe da SPM tem status oficial de ministro de estado, o que se traduz não só em 

acesso próximo ao Presidente da República, como também uma melhor estrutura administrativa 

e a capacidade de formular e implementar políticas públicas” (BOHN, 2010, p.88). Neste 

sentido foi preciso que a SPM se aproximasse da sociedade civil, sendo as conferências 

nacionais a principais formas disso. 

As conferências são canais institucionais de participação social, caracterizados como 

processos periódicos de diálogo entre Estado e sociedade a respeito de um tema. Sua 

realização envolve desde a convocação do Poder Executivo federal e o trabalho de 

organização e mobilização envolvido até a etapa nacional. Uma vez convocada a 
conferência, constitui-se uma comissão organizadora nacional. Em seguida, o Poderes 

Executivos municipais e estaduais convoca as etapas locais e formam-se as comissões 

organizadoras estaduais e municipais que são responsáveis pela realização de cada 

etapa (RIBEIRO et al., 2015, p.58). 
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A SPM e o CNMD realizaram em conjunto a I Conferência Nacional de Políticas para 

as Mulheres no ano de 2004, a partir de suas deliberações construíram-se as bases para o Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres que pode ser considerado fruto da conferência. 

Importante salientar a participação da sociedade civil neste processo de discussão. A PNPM 

consistiu em uma plataforma de ação que acontece no período de 3 (três) anos (BOHN,2010). 

Foi garantida a execução de 199 ações compartilhadas e isoladas com os demais ministérios. 

No primeiro ano constatou-se que o orçamento proposto no Plano Plurianual (2004-2007) não 

incluía de forma integral as atividades do PNPM. 

 

O primeiro plano corresponde às deliberações da primeira conferência. Os demais são, 

ao mesmo tempo, reflexo das conferências e adequações da PNPM para o período 

correspondente. Para as adequações, as segunda e terceira edições das conferências e 

adequações do PNPM do período em vigor. Desse modo, são contempladas as 

demandas que ainda não foram respondidas e novas demandas surgidas durante as 

conferências, respeitando o que prioritário, realizando ajustes, traduções e 

sistematizações das demandas (RIBEIRO et al., 2015, p. 64). 

 

Neste trabalho abordaremos os três planos e as propostas da 4ª CNPM, pela perspectiva 

dos direitos sexuais e reprodutivos. Sendo assim, o I Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres foi um documento elaborado com participação de diversos segmentos da sociedade, 

120 mil mulheres participaram do processo, do âmbito local ao nacional; onde foram discutidas 

as consequências das desigualdades de gênero e raça, objetivando seu princípio da equidade. 

Fundamentava-se com uma política de Estado.  

 

O Plano está estruturado em torno de quatro áreas estratégicas de atuação: autonomia, 

igualdade no mundo do trabalho e cidadania; educação inclusiva e não sexista; saúde 

das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; e, enfrentamento à violência 

contra as mulheres. Em relação a estas áreas estão contempladas as políticas e ações 

que devem ser desenvolvidas ou aprofundadas para que mudanças qualitativas e 

quantitativas se efetivem na vida das mulheres brasileiras. Outro desafio que se 

apresenta diz respeito à gestão e monitoramento do Plano que tem como fundamento 

a transversalidade de gênero (SPM, 2004, p.13).  

 

O primeiro PNPM reconheceu o sistema capitalista como produtor de iniquidades que 

determinam a vida das mulheres, através das implicações das relações de gênero, por isso, tem 

o intento de romper com esta tradição de subordinação. Para tal feito, o primeiro passo seria o 

reconhecimento da mulher como cidadã, partícipe dos processos decisórios seja no Estado ou 

na sociedade. Entretanto, a concretização da democracia e a laicidade do Estado são necessárias, 

descentralizando e não concentrando todo o poder e recursos apenas no âmbito federal.  

Ao tratar sobre os direitos sexuais e reprodutivos, o plano indica que a principal causa 

da morte materna pela pré-eclampsia atinge em especial as mulheres negras, esses fatores juntos 
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provocam a anemia falciforme, inspiram atenção do Estado. A tendência de opção da cesariana 

em relação ao parto natural, também é algo trazido pelo documento. São fatores importantes 

sobre a saúde reprodutiva das mulheres. O aborto não é deixado de fora, sendo à época a quarta 

causa de morte materna, enquanto o acesso aos métodos anticonceptivos configurava-se como 

desafio, principalmente na realidade das mulheres mais pobres. Outra questão é o aumento 

exponencial das infecções sexualmente transmissíveis, o que pode ter consequências graves 

para a saúde da mulher (BRASIL, 2004). 

O enfrentamento à violência contra mulher é um assunto discutido na PNPM, que 

merece a nossa atenção, o documento aponta as peculiaridades das violências sofridas pelas 

mulheres, a cena privada é onde a mulher é vitimada, e o agressor é na maioria do sexo 

masculino e geralmente pertencente ao seu círculo de convivência. Uma informação 

considerável foi o aumento do tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de 

exploração sexual com maior ênfase naquelas identificadas como negras. E o combate para 

tamanhas barbáries são ações de cunho intersetorial, objetivando tratar essas questões a partir 

da integralidade. Assim, o Estado é um ator valioso, na implementação de políticas públicas em 

todos os níveis de governo. 

No mesmo ano, para o aprofundamento da temática dos direitos sexuais e reprodutivos 

e outros assuntos, o governo também lança a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da 

Mulher (PNAISM). Ele parte de um estudo epidemiológico que busca através do gênero 

promover a integralidade no âmbito da saúde, com delimitação em áreas, como o planejamento 

familiar, a atenção ao abortamento inseguro e na defesa de mulheres e meninas vítimas de 

violência doméstica e sexual.  E “agrega, também, a prevenção e o tratamento de pessoas 

vivendo com o HIV/aids e as portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e de câncer 

ginecológico” (BRASIL, 2004, p.5). O viés que plano engloba é esse aspecto mais tradicional 

da saúde historicamente negado as mulheres, embora tenha avanços incontestáveis no que tange 

a violência sexual. 

 

Enquanto a mortalidade por violência afeta os homens em grandes proporções, a 

morbidade, especialmente provocada pela violência doméstica e sexual, atinge 

prioritariamente a população feminina. Também no caso dos problemas estão 

particularmente afetadas e, pela particularidade biológica, têm como complicação a 
transmissão vertical de doenças como sífilis e o vírus HIV, a mortalidade materna e 

os problemas de morbidade ainda pouco estudados (BRASIL, 2004, p.25). 

 

O PNAISM trabalha com a faixa etária dos 10 aos 49 anos, disserta sobre: a mortalidade 

relacionada à gravidez e ao puerpério; o aborto como prática clandestina e a ineficiência dos 

atendimento do Sistema Único de Saúde em lidar com uma das principais causas de morte 
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materna, ao reproduzir violências e discriminação no âmbito institucional; aponta para a 

predominância da esterilização em mulheres pobres; a ligação entre o crescimento de 

contaminação de doenças e infecções sexualmente transmissíveis e as neoplasias; a violência 

sexual com um dos maiores indicadores da subordinação das mulheres nesse sistema; a 

adolescência, fase demandante de um olhar mais atento, no que toca ao desenvolvimento da 

sexualidade, podendo ser feitas ações que promovam a saúde sexual e reprodutiva, enfrentando 

a questão da gravidez precoce; e discute sobre a menopausa de forma que os corpos das 

mulheres não sejam medicalizados na intenção de alcançar a juventude “perdida”( BRASIL, 

2004) 

Em seguida, discorre sobre a situação dos grupos de mulheres mais vulneráveis da 

sociedade, as mulheres lésbicas, as mulheres negras, as mulheres indígenas, e as trabalhadoras 

ou/e residentes rurais. O destaque é feito para a dimensão racial como “fundamental para a 

análise dos indicadores de saúde e para o planejamento e execução das ações. Indicadores de 

saúde que considerem cor ou raça/etnia são absolutamente necessários para que se possa avaliar 

a qualidade de vida de grupos populacionais, de que e como adoecem e de que morrem 

(BRASIL, 2004, p.51)”. 

O documento destaca o assunto das mulheres nos presídios, a precarização no acesso à 

atenção básica, consequentemente as questões específicas como saúde sexual e reprodutiva são 

negligenciadas, ainda revela a tendência de aumento da população feminina em presídios, 

pontua o abandono de seus companheiros, enquanto as mesmas relatam ter algum tipo de 

problema de acesso no que se refere à saúde sexual A contaminação do HIV/AIDS naquele 

período era mais que o dobro do que dos homens encarcerados, revelando a demanda de 

intervenção urgente. 

 

Só a partir de 2001, é que foi assegurado à mulher presa o direito à visita intima do 

companheiro, mas essa população feminina enfrenta ainda uma série de dificuldades 

no que diz respeito à garantia desse direito. Quanto às visitas intimas de pessoal do 

mesmo sexo, não há direito assegurado dentro do sistema prisional (BRASIL, 2004, 

p. 57). 

  

O plano inova ao colocar a humanização e a qualidade como transversais neste conjunto 

de políticas. A busca das mulheres aos serviços específicos de saúde é atravessada por uma 

série de obstáculos, dentre eles o constrangimento e a discriminação. O que acaba as afastando 

do cuidado de si. A prática da humanização reforça a perspectiva do direito, colocando a mulher 

como sujeito no processo de cuidado, respeitando sua autonomia de fazer escolhas conscientes 

sobre a sua vida. 
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Humanizar é qualificar atenção em saúde é aprender a compartilhar saberes e 

reconhecer direitos. A atenção humanizada e de boa qualidade implica no 

estabelecimento de relações entre sujeitos, seres semelhantes, ainda que possam 

apresentar-se muito distintos conforme suas condições sociais, raciais, étnicas, 

culturais e de gênero (BRASIL, 2004, p. 59).   

 

Os objetivos táticos do Plano Nacional de Atenção Integral da Saúde da Mulher 

organizam-se: no cuidado clinico para o tratamentos de HIV e outras doenças sexualmente 

transmissíveis das mulheres e meninas; no planejamento familiar incluindo os homens que antes 

não eram responsabilizados, e os adolescentes também; promoção de ações voltadas para as 

gestantes e as mulheres em situação de abortamento, respeitando o princípio da humanidade; o 

fomento do zelo às mulheres vítimas de violência sexual e doméstica; a adoção  do gênero e 

raça como categorias transversais na política de saúde mental  para as mulheres; proporcionar 

saúde para as mulheres no período de climatério e na terceira idade; estímulo  do cuidado da 

mulheres presidiárias, especialmente no combate ao câncer de útero e DST; e concretizar 

participação e controle social nas políticas. (BRASIL, 2004). 

A participação da comunidade é relevante nos processos de elaboração, execução e 

avaliação nas políticas para as mulheres, com a inclusão do movimento de mulheres que possui 

arcabouço para contribuir nesse processo. O controle social deve estar presente em cada esfera 

de governo, federal, estadual e municipal, sendo de responsabilidade dos gestores dar subsídios 

para execução das políticas usando da locoregionalidade. 

Em 2005, foi criado o Comitê de Articulação e Monitoramento através do Decreto nº 5. 

39012, composto por organismo do próprio governo e o Conselho Nacional dos Direitos das 

Mulheres representando a sociedade civil, com isso sucedeu a construção de critérios para 

analisar a implementação de toda a PNPM, cada uma das ações foi avaliada (BOHN, 2010). 

 

Todo esse processo de conferência de mulheres aponta questões interessantes sobre a 

efetividade, porque é notória a preocupação em inserir o que é debatido e decidido na 
conferência dentro planejamento, ao transformar em relatório final em plano de 

política, questão já predefinida nos objetivos da conferência em Regimento Interno. 

Além disso, o processo toma mais corpo quando ele é organizado de forma contínua 

e não fragmentada, sendo a elaboração do PNPM do próximo período baseada no 

planejamento do período anterior (RIBEIRO et al., 2015, p. 64). 

 

Entretanto, todo esse processo, não assegura a execução das ações. Um dos obstáculos 

trazidos pelo relatório final foi imprimir a transversalidade do gênero nas políticas, e 

colaboração dos estados e municípios, exigindo pactuações e fortalecimento entre os entes 

federativos, já que Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres não era a responsável para 

                                                
12 Decreto foi revogado em 2019, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/decreto/d5390.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5390.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5390.htm
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pôr em prática a política, e sim acompanhar e avaliar sistematicamente o desempenho dos 

objetivos da PNPM. O capítulo 3 do relatório final, entre outros assuntos, trata da dimensão dos 

direitos sexuais e reprodutivos, avaliando os objetivos, as metas e as prioridades e as ações. 

Em 2005, o governo federal lança a Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos13em formato de uma cartilha. Configura-se com um ponto importante, retoma as 

discussões da Conferência do Cairo (1994) e defende a lei do Planejamento Familiar. Explicita 

que embora a taxa de fecundidade tenha caído, as disparidades entre homens e mulheres 

persistem. Os métodos anticoncepcionais no Brasil que antes dos anos de 1980 eram ofertados 

pela ONU, nos anos 1990 passaram a ser adquiridos e distribuídos pelo Ministério da Saúde, e 

ao final da década isso muda novamente pela adoção da descentralização dos recursos para os 

estados e municípios. Sendo eles os responsáveis pela distribuição dos medicamentos e os 

materiais para prevenção da gravidez, desta forma foi necessária a pactuação entre estados e 

municípios onde foi estabelecida a organização dos serviços. 

Há nos anos 2000, crescente distribuição de métodos anticoncepcionais reversíveis, 

organizados em kits, a oferta estava ligada a alguns critérios como: existência de equipe do 

Programa da Saúde da Família no município, participar do Programa de Humanização ou pelo 

menos possuir uma equipe do Programa de interiorização do trabalho. A Política Nacional dos 

Direitos Sexuais e Reprodutivos ainda contava com proposta e diretrizes a serem executadas de 

2005-2007. 

Ainda em 2005, as capacitações para profissionais de saúde do SUS, tornam-se realidade 

através da educação permanente, possibilitando o desenvolvimento de atividades educativas 

com as (os) usuárias (os) desmitificando os direitos sexuais e reprodutivos e a lei do 

planejamento familiar, um desafio pontuado pela cartilha e realização da esterilização 

voluntária entre homens e mulheres, situação que ainda persiste 16 anos depois de 

implementação da Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos. Outro ponto, o 

cuidado dos jovens e adolescentes em sua saúde sexual e reprodutiva, percebendo a tendência 

de aumento de gravidez na adolescência consequente do início da vida sexual cada vez mais 

precoce (BRASIL, 2005).  

Por fim, o documento expôs a situação da população presidiária, no que tange à sua 

saúde sexual e reprodutiva, pontuou sobre a construção do Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário, portanto, não se detém sobre tal temática. Em seguida nos traz os serviços de 

atendimento para mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual norteados pela norma 

                                                
13 Ver cartilha: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_direitos_sexuais_reprodutivos.pdf 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_direitos_sexuais_reprodutivos.pdf
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técnica para “Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual Contra 

Mulheres e Adolescentes”, os serviços são implantados para funcionar em rede integrada, para 

isso necessitou-se de articulação entre estado e municípios. Sobre o aborto, o documento o situa 

como uma questão de saúde pública, promete a qualidade e ampliação dos serviços, em casos 

previstos em lei; afirma que o aborto é uma das principais causas de morte materna no país. 

Para melhorar os atendimentos, modificando-os para que eles fossem incluídos na lógica 

Humanização, o Ministério da Saúde elabora uma norma técnica de título “Atenção 

Humanizada ao Abortamento”. Se comparado ao que tínhamos antes é um avanço, embora 

tímido, mas que naquele período apontou para as mulheres uma possiblidade de tornar a 

discussão sobre o aborto mais difundida e sem grandes tabus. Em 2005, foi criada a Comissão 

Tripartite para a Revisão da Legislação Punitiva da Interrupção Voluntária de Gravidez 

As distintas formas de narrativas fundamentalistas a favor da criminalização e 

contrárias à legalização do aborto cresceram exponencialmente no Brasil a partir de 

2005, em reação elaboração e à apresentação naquele ano pelo Poder Executivo ao 

Legislativo de minuta de projeto de lei em favor da legalização da interrupção da 

gravidez. Embora formalmente elaborada por uma Comissão Tripartite (sendo as “três 

partes” constituídas por seis representantes do poder executivo, seis representantes do 
poder legislativo e seis representantes da sociedade civil, indicados ou membros do 

Conselho Nacional de Direitos das Mulheres), a denominada Comissão Tripartite para 

Revisão da Legislação Punitiva da Interrupção Voluntária da Gravidez foi iniciativa 

do Poder Executivo por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. 

Essa minuta teve por origem a demanda pelos movimentos feministas da revisão da 

legislação punitiva do aborto, apresentada e aprovada na I Conferência Nacional de 

Políticas Públicas para as Mulheres em 2004 (MACHADO, 2017, p. 2-3). 

 

Nesse sentido, entendemos os motivos dessa dificultosa ação sobre a descriminalização 

do aborto, a esse assunto foram dados pequenos passos na discussão, ou seja, a expectativa 

dessa temática ganhar novos contornos ficou para a segunda PNPM. Muito se prometeu em 

discutir a verdadeira ampliação dos direitos sexuais e reprodutivos, que seria a mulher ter a 

verdadeira autonomia sobre o seu corpo, exercendo-a sem se submeter a serviços clandestinos 

para interrupção da gravidez, ou desembolsar valores altíssimos para a realização do 

procedimento.  

Na verdade, é possível perceber que nos assuntos “espinhosos” o documento da Política 

Nacional dos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos não aprofunda a discussão. As mulheres 

lésbicas e bissexuais também não são citadas, sua saúde sexual e reprodutiva é invisibilizada, 

embora as primeiras tenham sito citadas na IPNPM. O que retrata bem, o que a primeira parte 

deste trabalho, no menor avanço nos direitos das mulheres, o conservadorismo apresenta-se 

como a resistência, e no caso do Brasil alia-se com os setores religiosos do parlamento. A 

política aliada à religião causa uma série de bloqueios para o avanço das pautas feministas. 
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Entretanto, nos convêm refletir sobre como os âmbitos religiosos e políticos 

configurados atualmente, foram pensados para manter a supremacia masculina. Logo, é no 

mínimo desafiadora e injusta, a disputa que as mulheres travam em serem reconhecidas como 

seres humanos, dotadas de capacidades intelectivas para decidirem sobre a sua vida. 

Cumprindo o compromisso de contemplar ações voltadas para grupos específicos, o 

Ministério da Saúde superou a meta definida para a organização da atenção às 

mulheres em situação de prisão; capacitou distritos sanitários indígenas para 

intervenção imediata para implantação/implementação da atenção integral à saúde das 

mulheres índias e está apoiando gestores municipais e estaduais, para organização da 

atenção à saúde indígena, priorizando as mulheres. O Ministério da Saúde definiu 

também estratégias de ação em conjunto com lideranças lésbicas; elaborou 

documentos técnicos que contemplam ações sobre saúde da mulher idosa; promoveu 

debate sobre a saúde da mulher trabalhadora, com recorte de raça/etnia, como parte 
da Conferência Nacional de Trabalhador (SPM, 2005, p.58) 

 

Este é um trecho do relatório de implementação do IPNPM relevante para analisarmos 

os esforços do governo e dos atores envolvidos, porém o desafio é maior do que isso, para se 

ter uma ideia: um grupo marginalizado de mulheres não é sequer citado em nenhum desses 

documentos, são as mulheres prostitutas14, completamente esquecidas, um grupo que é alvo do 

rechaço da nossa sociedade, que encontra inúmeras barreiras ao serem atendidas nos serviços 

de saúde, a humanização parece não lhes caber. E a Política Nacional dos Direitos Sexuais e 

Direitos Reprodutivos deixa grandes lacunas, as mulheres lésbicas e bissexuais não são citadas. 

A integralidade proposta pela PNPM, assim como Ramalho et al. (2012) pontuaram, encontrou 

muitos desafios, principalmente para incorporar gênero de fato, em sua complexidade e 

contradições, com isso deixou de trazer à tona essas discussões, sempre encaradas com muito 

desconforto, pois mexem no que faz o nosso sistema ser o que é, desestabilizando a identidade 

dos sujeitos. 

Esse diagnóstico não se estendeu a todo o segmento feminino, o que é contraditório, 
já que a integralidade é o lema desta política. Assim, podemos afirmar que, mais uma 

vez estrategicamente, o governo priorizou grupos específicos como forma de mostrar 

compromisso com o movimento feminista, que vinha lutando para que as lacunas 

deixadas pelo PAISM, no que se refere ao combate das discriminações sociais de 

gênero, raça e etnia, fossem preenchidas. Deste modo, a integralidade fragmentou-se 

em segmentos específicos, o que não seria problema se ao menos estes fossem 

atendidos em sua particularidade; o problema é que este diagnóstico não conseguiu se 

consolidar em ações propositivas que visassem superar os aspectos físicos da mulher 

como mãe e reprodutora (RAMALHO et al., 2012, p.19). 

 

                                                
14 Segundo Beauvoir (2009, p.561) “a baixa prostituição é um ofício penoso em que a mulher oprimida 

sexual e economicamente, submetida à arbitrariedade da polícia, a uma humilhante fiscalização médica, aos 

caprichos dos fregueses, presa dos micróbios, da doença e da miséria, é realmente degradada ao nível de uma 

coisa” Neste trabalho levamos em conta a prostituição como exploração, embora a referida autora relate dados do 

século passado, pouca coisa mudou. 
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No primeiro mandato de Lula inferimos que houve iniciativas concretas com as políticas 

para as mulheres, a sociedade civil participou das decisões e do restante do processo. Algumas 

pautas feministas foram incorporadas, a exemplo da Lei Maria da Penha. Mesmo com a 

conjuntura política e econômica abordadas, que sem dúvidas exerceram seu papel limitador. 

Neste momento partimos para o segundo mandato do governo Lula, segundo Filgueiras 

et al. (2010) em 2006 tem início um breve período com ganhos mais nítidos para os 

trabalhadores, a taxa desemprego diminui e há aumentos reais no salário mínimo, ocasionado 

por certo “sucesso” das restrições deste padrão de desenvolvimento neoliberal, com políticas 

sociais estabelecendo mínima melhora nas condições de vida, o que vincula os trabalhadores à 

gestão petista.  

Contudo, a partir de 2005-2006, com a redução das taxas de juros e a ampliação do 

crédito, o consumo das famílias passou a ser o determinante principal das maiores 

taxas de crescimento. O setor externo, que chegou a representar em 2004 16,4% do 
PIB, reduziu sua participação a partir de 2005, atingindo 11,3% em 2009 (FILGUEI 

RAS et al., 2010, p.57) 

 

Um fator expressivo citado pelos autores é uma melhor gestão pública de 2007 a 2009, 

com escolhas que deixavam o país menos vulnerável. A dívida pública externa diminuiu, 

resultado de avanço no comércio exterior, resultou na valorização da moeda nacional junto à 

especulação do capital financeiro, configurou um cenário relativamente otimista. Na verdade, 

neste período a estratégia de enfrentamento da questão social é concatenação entre políticas 

econômicas e políticas sociais convergentes para estabilização da relação capital e trabalho 

(BARRA et al.,2019). 

No Brasil dos governos petistas, houve deslocamentos em relação às orientações 

neoliberais mais duras do Consenso de Washington, plenamente realizadas entre 1995 

e 2002. Para conter seus impactos mais deletérios e explosivos e acompanhando os 

movimentos internos nos núcleos formuladores daquelas orientações (a exemplo de 

Joseph Stiglitz e Amarthia Sen), bem como respondendo as pressões da crise do 

capital no seu momento mais agudo, destacadamente a partir de 2008, produziram-se 

mudanças no Brasil, induzidas pelo Estado. Mas estas não permitem deduzir que 

adentramos num pós-neoliberalismo, num ambiente reformista, ou mesmo num 

“reformismo fraco” (PELAEZ et al., 2020, p.202-203). 
 

De acordo com Barra et al. (2019), o governo petista optou pela adoção das políticas de 

Estado mínimo, com políticas sociais focalizadas nos mais pobres. A crise de 2008 estremeceu 

levemente o paradigma neoliberal “esse cenário que teria contribuído para a abertura de uma 

nova brecha para a ampliação do papel do Estado na consolidação e avanço do sistema de 

proteção social consagrado pela Carta de 1988” (BARRA et al.,2019, p. 169). Ao mesmo tempo 

foram consolidadas formas de participação popular através de conselhos e conferências, o 

governo foi cooptado pelos segmentos capitalistas, apostando na precarização do trabalho.   
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Sobre as políticas para as mulheres, as ações do governo federal foram estimulantes e 

demonstraram mais uma vez responsabilidade ao ampliar os recursos.  

 

O orçamento anual da SPM aumentou de R$ 4 milhões em 2003 para R$ 55 milhões 

em 2008. O montante inicialmente alocado à SPM em 2009 foi de R$ 72 milhões - 

antes da crise econômica forçar o governo federal (de acordo com os assessores do 

Presidente Lula) a cortar a distribuição de recursos aos ministérios e secretarias. Como 

porcentagem do orçamento anual do Gabinete da Presidência da República, os 

recursos da SPM cresceram de 1.14% em 2003 para 5.89% em 2009 (BOHN, 2010, 
p.89). 

 

Para a autora, a tese do feminismo estatal se confirma no referido governo, em que 

gestões pertencentes ao espectro político do progressismo tendem a incorporarem pautas 

referentes às mulheres dentro do Estado. Isso pode ser verificado no crescimento do orçamento 

da SPM, em como ela conduziu a implementação das políticas, dando ênfase no controle social 

em todas as suas fases. Dessa forma, a secretaria financiou projetos através de competições, o 

objetivo era incentivar a mudança nas vidas das mulheres, em 2007 o montante para isso chegou 

a 34 milhões, a execução dos valores era acessível a qualquer cidadão. Além dos projetos, houve 

incrementos nos serviços públicos para viabilizar as demandas dos planos nacionais de políticas 

para as mulheres nos estados e municípios (BOHN,2010). 

A segunda Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em 2007, com o tema 

“Desafios para a construção da igualdade na perspectiva da implementação do PNPM e 

avaliação das ações e políticas propostas no PNPM. E a participação das mulheres no espaço 

de poder”, teve a intenção de aprimorar a IPNPM, avaliando com base no relatório final e anais 

da segunda conferência, a partir disso foi elaborado um novo plano, com seis novos eixos de 

ação, 94 objetivos, 56 prioridades e 388 pontos de ação, referentes aos anos de 2008 a 2010 

(BOHN,2010). No ano seguinte da 2ª CNPM, o novo Plano de Políticas para as Mulheres é 

implementado, com o título “Comemorar Conquistas e Superar novos Desafios”. 

O II PNPM envolveu mais 200 mil mulheres, mobilizadas através de conferências 

municipais, estaduais e federais. No Plano Plurianual 2008-2011 foram incluídas ações do 

plano, diferente do que havia acontecido com o primeiro, demonstrando a tentativa de 

interlocução. A transversalidade do uso das categorias de gênero e raça continua sendo central 

nas ações do Estado de forma ampla. Ou seja, o objetivo era fazer com que esta política 

permeasse toda a sociedade, sem ser restrita a alguns serviços. A sociedade civil, segundo a 

gestão, esteve presente no planejamento, formulação, acompanhamento e avaliação. Um dos 

eixos incrementados foi a participação das mulheres nos espaços de poder, isso mostra o 

compromisso para que se torne mais comum, por exemplo, mulheres ocupando cargos de 
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chefia, seja no contexto privado ou público. Isso por si só não garante drásticas mudanças, como 

veremos no restante do trabalho. 

O segundo plano reforça os princípios e diretrizes do documento anterior, reafirmando 

a proposta de valorização das mulheres e respeito às diversidades. No capítulo 3, a discussão 

relatada consistiu na saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos, onde 

basicamente repete-se o que já foi elucidado pela PNAISM. O que chama a atenção é a tentativa 

de tratar a saúde feminina para além dos aspectos relativos à maternidade e reconhece que 

mesmo havendo certo protagonismo, os serviços de saúde materna não atendiam plenamente as 

mulheres em todo o território brasileiro.  Em relação à morte materna, o documento trouxe 

ações importantes tomadas ao longo dos anos, desde organizar e financiar comitês na região 

Norte, promoção de fóruns nacionais, elaboração de estudos sobre o tema (BRASIL, 2008). Um 

avanço no contexto torna-se visível com a criação da lei n°11.108 de 7 de 2005, mais conhecida 

como a lei do acompanhante, reconheceu o bem-estar das gestantes e puérperas. 

Sobre o aborto, o documento destaca a baixa dos procedimentos de curetagens pós-

aborto, atribuindo ao aumento do uso de métodos contraceptivos e realizações de esterilização 

voluntária (BRASIL, 2008). Desse modo, pode ter sido demasiado o otimismo da gestão em 

relatar essas informações dessa maneira. Enquanto, nos parágrafos seguintes revela que o 

acesso aos meios de prevenção de gravidez não é acessível, embora garantidos em lei do 

Planejamento Familiar. Sem considerarmos as barreiras culturais ao referido assunto, o Estado 

não conseguia oferecer um leque variado de meios de anticoncepção, o que atinge 

incidentemente as parcelas de mulheres mais pobres, tendo como consequência uma maior 

possibilidade delas mesmas realizarem um aborto inseguro (BRASIL, 2008).   

Abordou sobre os resultados do PNAISM (2004-2007) nos ganhos da promoção da 

saúde integral, rompendo tabus e paradigmas conservadores. A epidemia do HIV/AIDS é 

citada, através de pesquisa observou-se a prevalência nas camadas mais pobres, e a crescente 

contaminação também de DST nas mulheres. Para o enfrentamento foi lançado o Plano 

Integrado de Enfrentamento da Feminização de HIV/AIDS, e o Programa Saúde e Prevenção 

nas Escolas com o público-alvo de adolescentes (BRASIL, 2008).   

Sobre a sexualidade das mulheres verificou-se ampliação no tratamento de suas 

demandas, como a criação de um Comitê Técnico para Gays, Lésbicas, Transgêneros e 

Bissexuais, para desenvolvimento de política equânimes e integrais, e a integração do termo 

orientação sexual nos documentos de entrevistas na saúde. O atendimento das mulheres vítimas 

de violências foi aperfeiçoado na incorporação da coleta de dados mais aprofundada no quesito 

de agressões sexuais (BRASIL, 2008).  
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Ao avaliar o VI Relatório Nacional Brasileiro, o Comitê Cedaw recomendou ao Brasil 
prosseguir com seus esforços para aumentar o acesso das mulheres à assistência à 

saúde, em particular aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Solicitou que fossem 

fortalecidas medidas que visem à prevenção da gravidez indesejada, inclusive 

aumentando o conhecimento e a conscientização sobre contracepção, bem como ao 

acesso a diferentes métodos contraceptivos e de planejamento familiar. O Comitê 

recomendou ainda que o Brasil monitore de perto a implementação do Pacto Nacional 

pela Redução da Mortalidade Materna nos níveis estadual e municipal e que dê 

atenção prioritária à situação das adolescentes, propiciando educação apropriada 

sobre aptidões para a vida, com especial atenção para prevenção de gravidez, 

HIV/Aids e outras DST. Por fim, o Comitê recomenda que o país acelere a revisão da 

legislação sobre a criminalização do aborto, com vistas à remoção das disposições 
punitivas impostas às mulheres e que proporcione acesso a serviços de qualidade para 

a gestão de complicações decorrentes de abortos não seguros (BRASIL, 2008, p.79). 

 

Ao finalizar o capítulo da saúde da mulher, sinalizam os persistentes obstáculos no 

acesso das mulheres a saúde, principalmente aquelas mais pobres englobando os grupos étnicos 

que no passado foram colonizados. Aposta no diálogo com esses setores da sociedade para 

melhor articulação das políticas no intento de funcionarem de forma intrasetorial (articulação 

nos próprios serviços) e intersetorial ( a relação que se dá entre as mais variadas políticas). Vale 

salientar que PNAISM é rediscutida no governo seguinte da gestão Dilma Rousseff, logo as 

proposições continuaram a vigorar em 2008-2011.  

 O capítulo nove talvez seja o mais animador, ele transcorre sobre o enfrentamento do 

racismo, sexismo e lesbofobia. A conformação da estrutura da sociedade brasileira está 

intrinsecamente ligada à exploração de mulheres negras e indígenas, bem como a 

compulsoriedade das relações heterossexuais, atingindo sobretudo as lésbicas. Para analisar 

essas questões é usada a análise interseccional, reconhecendo que as políticas sociais universais 

não são suficientes para proteção desses grupos. Dessa maneira, indica programas direcionados 

para as mulheres negras, indígenas e lésbicas, e vai além ao citar que o combate dessas 

desigualdades passa pela mudança do imaginário social afetando os indivíduos e as instituições 

que ofertam os serviços (BRASIL, 2008). 

O orçamento para a operação do II PNPM descrito no Plano Plurianual (2008-2011) 

incluiu a “promoção da igualdade de gênero e raça/etnia” presente no 4º objetivo estratégico, a 

previsão de gastos era de R$ 17 bilhões. Isso foi uma medida de fortalecimento do plano, 

deixando-o menos vulnerável a cortes orçamentários e à própria dinâmica do jogo político. Uma 

das prioridades do plano de ação foi a formação dos gestores em direitos humanos (BRASIL, 

2008). O monitoramento e avaliação seguiram a mesma proposta do primeiro plano, com o 

Sistema de Nacional Monitoramento e Avaliação do PNPM. 
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Para Pinheiro (2011), a inclusão do gênero e raça no PPA (2008-2011) obedeceu a 

neutralidade, ela argumenta que os recursos a serem empregados para as mulheres estavam em 

sua grande maioria vinculadas a segmentos mais amplos do orçamento. Como consequência, 

as ações e programas específicos citados no II PNPM acabaram sem o planejamento adequado, 

pois não constavam como obrigações para os demais órgãos do governo. Os projetos 

desenvolvidos com muito esforço ficaram restritos a setores, sem visibilidade para a sociedade 

civil, portanto, com pouco ou nenhum monitoramento e avaliação.  

A autora identifica que órgãos do governo não eram responsabilizados pelo 

desenvolvimento das políticas para as mulheres, centralizou-se as demandas na SPM, embora 

ela não possuísse a função de desenvolver e distribuir recursos. Dessa forma, as questões 

relativas às mulheres eram levadas de forma coadjuvante, afinal, foram séculos não levando em 

conta os direitos humanos das mulheres. E como bem elucidamos neste trabalho, o sistema em 

que vivemos não comporta a emancipação verdadeira das mulheres, no Governo Lula houve o 

que podemos considerar de tentativas de caráter reformista, pois houve uma continuidade no 

que tange às políticas neoliberais, em diversos âmbitos como foi explanado no início desse item  

As mulheres no que se refere aos seus direitos sexuais e reprodutivos, naquele contexto 

encontraram dificuldades em exercê-los plenamente, as concepções sobre o feminino foram e 

são entraves no acesso à contracepção, a maternidade ainda como impositivo, e o planejamento 

familiar como responsabilidade exclusiva da mulher, a exemplo do número de mulheres 

esterilizadas ser muito maior do que de homens vasectomizados. 

 

3.2 GOVERNO DILMA ROUSSEFF E OS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 

 

Em 2011 a primeira mulher Presidente da República foi eleita, Dilma Rousseff com 

carreira reconhecida, anteriormente ministra da Casa Civil no governo Lula, assim como seu 

antecessor também era afiliada ao Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, partiremos do 

princípio de analisar sua gestão desconsiderando o essencialismo sobre o ser mulher que 

desvincula os fatores históricos, econômicos, sociais, culturais e políticos. Embora, a 

representatividade seja relevante, ela por si só não garante melhoras efetivas nas vidas das 

mulheres. 

A maior pauta de seu governo era erradicar o lucro que a burguesia brasileira obtinha 

da especulação da dívida pública uma das principais frentes de concentração do capital 

financeiro, e apostou em fomentar a “ampliação do investimento produtivo e em infraestrutura 

(BASTOS, 2017, p. 3-4).” A proposta era ousada, e claramente desagradou o empresariado. 
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Observamos que no segundo mandato de Lula apresentavam-se desgastes, o primeiro 

governo de Dilma Rousseff encontrou um cenário árido pela crise internacional de 2008: 

 

A partir de 2011, entretanto, em meio à reversão do cenário externo, na esteira da crise 

internacional iniciada em 2008, a economia brasileira entra em rota de desaceleração: 

taxas de crescimento menores (2,15 a.a. entre 2011-2014, ante 4.65 a.a. entre 2007-

2010), desaceleração do investimento privado e do consumo das famílias 

(especialmente o apoiado em endividamento), dificuldades de concorrência 

enfrentadas pela indústria, déficit externo crescente e a estabilização da inflação em 
nível próximo ao teto da meta do governo (em torno de 6% a.a.) foram alguns dos 

ingredientes que colocaram em xeque a capacidade de sustentação do padrão de 

crescimento de 2004-10 (GENTIL; HERMAN, 2017, p.794). 

 

A situação foi enfrentada com medidas anticíclicas, a taxa de juros e o crédito público 

foram elementos usados. Mas, a principal ferramenta foi o corte de gastos públicos, para Gentil 

e Herman (2017) essas escolhas não eram temporárias, e sim demonstravam a concretização de 

tendências privatizantes dos serviços públicos em áreas importantes como: a saúde, a 

infraestrutura e educação, que geraram rebatimentos nas políticas sociais, onde seu caráter 

distributivo que já era amplamente discutido pela limitação, perde paulatinamente o sentido. 

Esse nível dos gastos públicos com saúde, bem menos expressivo que o recomendável 

para um sistema de caráter universal, é também reflexo da opção do Governo Dilma 
por políticas socais mais focadas, de menor custo, aliadas à implementação de leis e 

mecanismos de incentivo que visam reduzir a atuação do Estado e ampliar a 

participação da iniciativa privadas. O avanço do processo de privatização na oferta de 

serviços de saúde envolve desde estímulos (tributários, principalmente) às empresas 

privadas do setor e à proliferação dos seguros de saúde, privados até mecanismos que 

colocam o patrimônio público a serviço do setor privado. Entre esses mecanismos, 

vale citar a transformação de alguns hospitais universitários em instituições de direito 

privado e a terceirização da gerência e substituição dos profissionais de saúde 

(servidores públicos) por prestadores de serviços organizados em modalidades 

privadas (GENTIL; HERMAN, 2017, p. 805). 

 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) instituída pela Lei nº 

12.25015de 2011 representa um exemplo do contexto do qual os autores descrevem. A EBSERH 

para estudiosos da saúde pública representou um retrocesso, principalmente se revisitarmos os 

marcos do movimento de reforma sanitária e a própria Constituição de 1988, entretanto, não 

nos deteremos sobre esse assunto. Os servidores públicos foram diretamente atingidos por essas 

mudanças. Outra estratégia usada foi a manutenção da regressão tributária, ou seja, os 

trabalhadores pagaram muitos mais impostos já que os itens mais tributados eram relacionados 

à renda.  

De acordo com Bastos (2017), os trabalhadores beneficiados pelas políticas anteriores 

de Lula viraram alvo de insatisfação do empresariado. O movimento dessa parcela de sujeitos 

                                                
15 Ver lei: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12550.htm 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12550.htm
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era de alçar ainda mais ampliação de seus direitos, sendo o ano de 2013 atravessado por 

manifestações populares, marcos decisivos para o seguinte mandato de Dilma Rousseff, 

entretanto, dado o contexto, o que era exercido pelo Estado e clamado pela burguesia era o 

oposto das reivindicações. Esses fatores foram determinantes para a segunda eleição, a 

credibilidade da presidenta era questionada e a demanda era de austeridade, tão preciosa aos 

neoliberais. 

Referente às políticas para as mulheres, como já citado anteriormente, o resultado da 3ª 

Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em um novo PNPM (2013-2015), a 

intenção era a discussão e construção de políticas de igualdade com o protagonismo da 

autonomia das mulheres, retirando-as da extrema pobreza, tornando-as cidadãs, pontuou o 

aspecto racial dessas ações, as mulheres quilombolas, com deficiências e em situação de rua 

pela primeira vez são citadas. Foram aprovadas 91 decisões, divididas nos seguintes eixos: 

autonomia econômica e social; autonomia pessoal; autonomia cultural; e autonomia política. 

 Houve um espaço de dois anos entre a 3ª CNPM e a publicação do plano de políticas 

no documento da PNPM, isso foi justificado pela recente conjuntura, buscou-se considerar o 

PPA 2013-2015 para a sua atualização, bem como os esforços da SPM em sistematizar as 

deliberações da última conferência e junto as reuniões do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher (CNDM).  

Em relação à gestão e avaliação, o Comitê de Articulação e Monitoramento foi 

reorganizado, incluindo membros do CNDM e aberto a organizações nacionais e internacionais 

atuantes sobre os direitos das mulheres. Mais suma vez pontuou a importância de transversalizar 

a perspectiva de gênero em todos os âmbitos de poder, dificuldade persistente nos outros planos, 

o que faz com que as políticas para as mulheres sejam consideradas setoriais. 

Ressaltamos a elaboração do Plano Plurianual (2016-2019) no tocante ao planejamento 

das ações de interesse público, nele foi possível encontrarmos o compromisso na 

implementação das políticas públicas para as mulheres, localizadas no item “Inclusão Social e 

redução de desigualdades, com melhor distribuição das oportunidades e do acesso a bens 

serviços públicos de qualidade” e novamente são mencionadas no item da “Promoção da 

Igualdade de gênero e étnico racial” (MELLO et al., 2020). 

O terceiro capítulo do plano trata dos direitos sexuais e reprodutivos, nele é reforçado o 

que já havia sido proposto pelo II PNPM, uma novidade é a implementação da Rede Cegonha 

através da portaria nº 1.459 de 2011, como o nome já diz, ela visa garantir à mulher o 

planejamento reprodutivo, comtemplando todas as suas fases inclusive o puerpério, e abrange 

os cuidados com a saúde da criança. O programa atua no problema da mortalidade materna 
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apontado pela PNAISM. Ainda no âmbito reprodutivo temos medidas como: redução da taxa 

de cesáreas sem necessidade; combate à violência obstétrica; e assistir a mulheres 

diagnosticadas com neoplasias no colo do útero (BRASIL, 2013).  

No aspecto dos direitos sexuais o combate ao HIV/aids permanece, a criação de mais 

serviços para atendimentos de casos de violência sexual e o planejamento familiar para jovens 

e adultos. Sobre o aborto, o plano não traz avanços e mantém como uma das metas o aumento 

dos serviços de interrupção de gravidez, os casos previstos em lei (gravidez de risco para a mãe, 

resultante de estupro, ou anencefalia fetal).  

Citamos, que é a partir de 2005 que o movimento pró vida se articula, e ganha 

organização sólida em 2010, a intenção era de barrar os avanços provenientes da recente 

organização feminista, que alcançou ganhos no amparo às mulheres com situação de 

abortamento clandestino no SUS, e a ampliação dos serviços de atendimento do aborto legal 

(MACHADO, 2017). 

Entretanto, o auge da organização neoconservadora foi a eleição de 2010, onde os 

candidatos à presidência eram pressionados pela Bancada Evangélica a se posicionarem contra 

o aborto. O mais interessante é este movimento se repetir em países em que o aborto já era 

legalizado como os Estados Unidos da América. Para Machado (2017), estes sujeitos não eram 

somente conservadores, eles se uniam ao fundamentalismo religioso. Isso afrontava o 

pressuposto da laicidade do Estado, da liberdade de escolha religiosa e negava os direitos 

básicos das mulheres. 

São projetos prioritários dessa Frente: a aprovação do “Estatuto da Família”, do 

“Estatuto do Nascituro” e da PEC 99/2011. Os dois primeiros centram na defesa da 

chamada “família tradicional” e no combate ao aborto, respectivamente. Das 36 atuais 

propostas na Câmara, cinco desejam que a interrupção da gestação vire crime 

hediondo. A defesa desses projetos estão também apoiadas pelas demais frentes pró-

vida e pró-família (MACHADO, 2017, p.21). 

 

De acordo com a autora essas medidas pouco têm a ver com a vida do feto, mas sim de 

um ideal de família e controle da mulher. Contudo, entendemos que é a defesa de uma forma 

de ser enquanto indivíduo, é claro essas regras estipuladas tanto pelos religiosos quanto pela 

sociedade em geral, atingem especialmente as mulheres, e a principal forma de controlá-las 

seria bloquear o exercício de sua sexualidade e consequentemente a reprodução. Neste sentido, 

as mulheres mais atingidas por estas imposições são as que se encontram na pobreza, onde a 

maternidade idealizada está longe de ser concreta. Logo, como poderiam alcançar a autonomia? 

Mulheres são peças-chaves do sistema, ocupam importante papel na divisão sexual do trabalho. 
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[...] numa sociedade patriarcal, que provoca a superexploração da força de trabalho 

feminino exposta aos empregos mais precários e mal remunerados, associado ao 

trabalho procriativo de gerar e cuidar de todo o desenvolvimento físico, emocional e 

educacional das crianças, sujeita as mulheres a uma jornada de trabalho extensiva, 

intensiva e intermitente (CISNE; CASTRO; OLIVEIRA, 2018, 454). 

 

Devido à formação sócio-histórica brasileira, gênero, raça e classe constituem as 

relações sociais, no capitalismo são instrumentos relevantes para obtenção de poder às custas 

da criminalização de povos que foram colonizados, mantendo as desigualdades sociais. As 

mulheres negras enfrentam o racismo ao se depararem com os obstáculos na sua própria 

sobrevivência, e ao se encontrarem gestantes a maternidade digna também é negada. Segundo 

o relatório do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher as negras têm três 

vezes mais chances de morrer em aborto inseguro do que as brancas (CEDAW, 2012). O mesmo 

estudo apontou que quanto mais pobre a mulher for, mais chance tem de vir a óbito ao realizar 

esse procedimento. 

Existe uma realidade material, através de dados, contraditória à ideologia do 

cristianismo. Como nos traz Machado (2017), esse pensamento leva em conta os supostos 

deveres femininos, onde sua vida vale mais que um zigoto ou/e embrião, a mulher então, não é 

sujeita de direitos, seu corpo não é privado, a decisão sobre seu corpo não é soberana, sua vida 

está sobre o domínio público. A mãe é o principal papel da mulher, falamos de aborto, mas 

poderíamos estar falando do acesso precário a métodos contraceptivos, que também são alvos 

desses grupos conservadores e fundamentalistas.  

As forças neoconservadoras em nome de um discurso religioso apelam à uma 

moralidade única impositiva, usando e interpretando um discurso da ciência e 
tecnologia. Invocam a ética, mas de fato, não entendem por ética a admissão de 

pluralidade de visões e de reconhecimento da diversidade, mas propõem uma única 

moralidade impositiva (MACHADO, 2017, p.41). 

 

Como Barroco (2010) elucidou em seu livro, ela denomina isto de utilitarismo moral 

necessário para as relações de dominação do capitalismo, o individualismo se propaga, os 

detentores do poder torcem seus argumentos, valorizando o modo de ser na sociedade burguesa. 

O contexto da gestão de Dilma Rousseff não era propício para a ampliação da proteção 

social, mesmo assumindo compromissos valiosos para as mulheres, a hora era da austeridade 

em diversos segmentos. Em seu segundo mandato: 

 

Em um momento de ampliação de conflitos sociais e políticos, e uma fase de 

desaceleração do ciclo econômico, o governo preferiu realizar políticas que 

teoricamente apaziguariam a insatisfação empresarial, ainda que prejudicassem seus 

próprios aliados na base. O resultado foi o oposto do esperado: além de aprofundar a 
recessão e o afastamento empresarial, a virada política econômica alienou parte da 

população para quem era verossímil a acusação de estelionato eleitoral (ou mesmo 
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“traição”) feita pelos grandes meios de comunicação e pela oposição partidária 

(BASTOS, 2017, p. 5).  

 

As manifestações de 2013 geraram certo acúmulo e organização de forças 

conservadoras, agitaram as camadas médias insatisfeitas com o rumo do Brasil. Como aponta 

Bastos (2017), a governabilidade foi fragilizada com a espetacularização da Operação Lava-

jato. Michel Temer então vice-presidente, alça mais protagonismo com o programa “Uma ponte 

para o Futuro”, de forte ofensiva privatista e de contenção de gastos públicos. Percebemos a 

disposição do governo em sacrificar os direitos dos trabalhadores, o pré-sal e as empresas 

públicas para se manterem no poder, o que não funcionou. A imagem da presidenta foi 

depredada e, mais se construiu uma ojeriza ao Partido dos Trabalhadores, estratégia bem-

organizada dos meios de comunicação. 

O cenário caótico da crise para capital financeiro não é sinal de prejuízo para as elites, 

nem são sinais de desfalecimento do capitalismo, aparece mais como possibilidade de expansão 

do poder, o ajuste das políticas econômicas mundiais serve para regulação dos países 

dependentes, mais precisamente os latinos-americanos. A ameaça de retirada de capitais 

estrangeiros com a desculpa da crise econômica também é utilizada nos reordenamentos das 

políticas, geralmente atuando nas decisões do Estados, sobretudo no campo social (BASTOS, 

2017). 

O autor defende a tese de unificação das burguesias brasileiras, a motivação dessas 

alianças eram o recuo dos gastos públicos, e reforma trabalhista. O discurso para tais mudanças 

era a maldição dos programas sociais inibidores para aqueles buscantes de empregos, que 

escolhiam seus postos de trabalho e não admitiam menos do que era previsto em lei (BASTOS, 

2017). As pesquisas apontavam que as maiores beneficiadas eram as mulheres das camadas 

pobres, isso foi comprovado por inúmeros discursos da presidenta Dilma Rousseff, segundo 

Tenorio (2017) sua fala escorregava para os estereótipos de gênero, a mulher dona de casa era 

enfatizada como sujeita mantenedora da harmonia familiar. Como escrito no início deste tópico 

a representatividade não tem poder concreto de mudança da realidade são necessárias mudanças 

profundas, mas sigamos. 

Contudo, a classe média pode ser percebida como elemento ímpar, ela expurgava sua 

revolta com os pobres, principalmente aqueles que entraram na universidade seja por programas 

de bolsa e financiamento, ou seja, pelas cotas em universidades públicas, desde as 

manifestações de 2013 em São Paulo, ela contagiava-se com o populismo de direita para dar 

explicações sobre um cenário econômico ingrato do segundo mandato de Dilma Rousseff: 
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Nesse contexto de avanço do populismo de direita no Brasil, é inegável que a revolta 

contra a corrupção confluiu com os demais focos de insatisfação das camadas médias 

tradicionais, assumindo centralidade. Paradoxalmente, a questão de corrupção foi 

manipulada para ajudar a derrubar um governo que contribuía para as investigações e 

colocar no poder um grupo político corrupto e interessado em barrar as investigações. 

A rapidez das delações e dos vazamentos que prejudicavam o PT, com ampla 

divulgação midiática, contrasta com a delação e o vazamento tardio da compra de 

votos parlamentares pela Odebrecht, que prejudicaria os políticos que comandavam o 

impeachment no Congresso Nacional.  Nesse sentido, é no mínimo ingênuo negar o 

uso político seletivo do combate à corrupção para finalidades particularistas, ou seja, 
destruir a reputação do PT e enfraquecer a popularidade da presidenta Dilma, criando 

condições para o golpe (BASTOS, 2017, p. 36). 

 

Todavia, a cena carregava mais detalhes, os ataques misóginos à presidenta eram 

corriqueiros e naturalizados. Os autores (DE AGUIAR; PEREIRA, 2019) argumentam que após 

a Onda Rosa dos anos 1990 (avanço de pautas feministas) com a derrocada dos governos PT 

logrou-se um período de negação dos direitos conquistados, e a resposta seria a Maré Azul 

retrocesso dos direitos femininos baseados no moralismo patriarcal de cunho religioso. 

A 4ª CNPM 16acontece em 2016, período muito próximo do impeachment e permeado 

de tensões, de nome “Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres” foram aprovadas 

173 propostas, a SPM naquele momento integrava o Ministério das Mulheres, da Igualdade 

Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos; percebemos que a SPM foi rebaixada pela 

reforma ministerial promovida pela presidenta, deflagrando o corte nos custos relativos ao 

âmbito social.  

Essa situação nos chama atenção para o que Cisne (2008, p.86) pontua em seu artigo: 

[...]as iniciativas governamentais não proporcionam “oportunidades à mulher em 

campos não tradicionalmente femininos”.  Ao contrário, essas ações têm fortalecido 

uma visão familista das políticas sociais, pondo em risco toda a perspectiva de 

autonomia preconizada pela prática feminista na história. Perceber e enfrentar esses 

mecanismos de “integração submissa”, elaborados e desenvolvidos nos “sistemas 

interpretativos institucionalizados” 

O que autora relata é fundamental para que reconheçamos o Estado como instituição 

parcial, espaço de contradição e reprodução da vida social. Na medida que está situado na arena 

das disputas das classes sociais. Por isso, que por mais que tínhamos uma agenda importante 

construída pelos debates da 4ª Conferência a correlação de forças não era favorável para 

ampliação da proteção social, devido a redução do papel do Estado nesse âmbito, poucas 

propostas foram implementadas nos governos seguintes. Como poderemos ver a seguir. 

Uma das inúmeras propostas que destacamos no âmbito dos direitos sexuais e 

reprodutivos, era universalizar os serviços de planejamento familiar, alterar nos formulários 

                                                
16 Relatório da última CNPM: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-

mulheres/conferencias/Relatorio_final_IV_CONFERENCIA_NACIONAL_DE_POLITICAS_PARA_AS_MUL

HERES.pdf   

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/conferencias/Relatorio_final_IV_CONFERENCIA_NACIONAL_DE_POLITICAS_PARA_AS_MULHERES.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/conferencias/Relatorio_final_IV_CONFERENCIA_NACIONAL_DE_POLITICAS_PARA_AS_MULHERES.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/conferencias/Relatorio_final_IV_CONFERENCIA_NACIONAL_DE_POLITICAS_PARA_AS_MULHERES.pdf
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item que pede o consentimento do marido para que a mulher pudesse fazer a laqueadura. A 

ampliação de creches públicas, pauta antiga do movimento feminista, ganha destaque nas 

propostas da conferência. 

A demanda de formulação de um Sistema Nacional de Política para as Mulheres 

originou-se na 4ª Conferência. As mulheres pertencentes às comunidades tradicionais em suas 

diversidades tiveram mais protagonismo nas propostas, as com regime semiaberto e com 

histórico no sistema prisional passaram a ser incluídas no eixo de autonomia econômica. 

Mulheres em situação de prostituição pela primeira vez são comtempladas no item sobre 

enfrentamento à violência, com o objetivo de solicitar projetos que capacitassem os 

profissionais no acolhimento. 

Neste cenário de muitas tensões inseguranças essa conferência acontece e as suas 

propostas não são inclusas no governo seguinte, enquanto Michel Temer ascendeu à presidência 

da república após o golpe parlamentar contra a Dilma Rousseff, podemos considerar que não 

foi só uma simples substituição, foi também desprezada a Constituição Cidadã de 1988, 

Consolidação das Leis Trabalhistas, Previdência Social, Assistência Social e o Sistema Único 

de Saúde. 

Destacamos novamente, como o gênero foi ferramenta significativa para a campanha de 

difamação que a presidenta Dilma Rousseff sofreu desde as eleições de 2010. Sua imagem 

pública foi transformada, ao serem levantadas criticas sobre sua capacidade intelectual, e sua 

sexualidade (ARAÚJO, 2018). Julgamentos carregados de misoginia, que demarcavam uma 

série de retrocessos não só na política macroeconômica, mas também evidenciaram os 

profundos efeitos que o patriarcado causa na vida das mulheres. 

 

3.3 GOVERNO MICHEL TEMER E OS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 

 

Para Pelaez et al. (2020), a chegada de Temer à presidência da república, marca um 

terceiro momento do neoliberalismo no Brasil, com adoção de um novo regime fiscal. De 

acordo com as autoras era perceptível nas propostas do presidente interino, semelhanças com a 

contrarreforma implementada por Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, era uma gestão 

marcada por instabilidades políticas e econômicas. 

Se todo escândalo proveniente da Operação Lava-Jato fomentou a sede de justiça de 

alguns brasileiros principalmente aqueles envolvidos em manifestações reacionárias, 

aparentemente justificando a retirada de Dilma Rousseff de seu cargo. Na gestão seguinte, a 

economia estagnou, o desempregou ampliou-se, e a partir disso eclodiram com força as 
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iniquidades, a pobreza, a violência de forma generalizada, e o encarceramento em massa. As 

refrações da questão social vêm à tona, e o acirramento das relações entre capital e trabalho 

projetam-se para um cenário de perdas históricas (PELAEZ et al., 2020). 

 

Mas houve ainda: o aumento da capacidade ociosa das empresas; aumento do 

endividamento privado (empresas e famílias) e público (crise dos estados e 

municípios; continuidade da corrupção sistêmica, inclusive às portas e gabinetes do 

Planalto com Temer e Bolsonaro; acirramento das disputas internas pelo poder e pelo 

butim; implementação de mediadas impopulares e agressivamente contra os direitos 

adquiridos; agudização das lutas socais, a exemplo da greve dos caminhoneiros em 

toda a sua complexidade; e crescimento das críticas nas redes sociais (PELAEZ et al., 

2020, p.204). 

 

A adoção do ideário neoliberal coloca o ajuste fiscal como a “galinha dos ovos de ouro” 

com a contenção de gastos na área social, exemplo disso é a Emenda Constitucional nº 95 17de  

2016 que congela gastos por 20 anos afetando principalmente a seguridade social, há 

transferência de responsabilidades pelo Estado à sociedade civil e ao capital, os serviços de 

“qualidade” no setor privado para os que podem pagar, e aqueles que dependem do serviço 

público estão sujeitos a políticas assistencialistas e um mix de parcerias com o mercado. 

 

Os estragos da EC 95 têm sido monumentais: a Nota Técnica nº 27, do IPEA, apontava 

uma tendência de perda de recursos da Assistência Social 199 bilhões em 10 anos e 

de 868,5 bilhões em 20 anos para a política onde se situam os programas de 

transferência de renda (BPC e PBF). O BPC se tornaria insustentável a partir de 2026 

com o teto de gastos. Já na passagem de 2016 para 2017, após anos de crescimento 

significativo (ainda que insuficiente), o orçamento da assistência social caiu 2,8%; o 

da saúde caiu 7%; o da previdência caiu 0.2% (PELAEZ et al., 2020, p. 205). 

 

Além disso, um dos principais anseios desse governo era aprovar as Reforma da 

Previdência Social e Trabalhista, a primeira só conseguiu ser aprovada na gestão Bolsonaro, e 

a segunda obteve sucesso, isso sinalizou a intenção de enfraquecimento do Ministério do 

Trabalho, de fato o objetivo era usurpar os direitos dos trabalhadores, o discurso de 

transferência de responsabilidade para os pobres sobre as consequências da crise que o país 

enfrentava. Enquanto o mercado financeiro lucrava “em 2017, o gasto com o pagamento da 

dívida foi de aproximadamente R$ 500 bilhões, correspondendo a 26,7% do PIB” (PELAEZ et 

al., p. 206). Lembremos que a proposta de Dilma Rousseff era de diminuir a especulação sobre 

a dívida pública. 

Nesse sentido, o Programa “Criança Feliz” é criado, vinculado ao Sistema Único de 

Assistência Social, suas ações confrontavam os princípios e diretrizes da política de assistência 

                                                
17 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.html.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.html
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social e ao próprio Estatuto da Criança e Adolescente, e mais reconstitui o primeiro damismo, 

um movimento retrógrado dos anos 1930 ligado a beneficência e ao moralismo, as famílias 

novamente são responsabilizadas pela sua condição, e claro as mulheres são reiteradas como 

sujeitas encarregadas unicamente da criação de seus filhos, mulheres que perderam seu postos 

de trabalhos e que muito provável nunca tiveram acesso a creche pública, se viam refém de um 

cenário de poucas opções, os serviços assistenciais  tinham a previsão era de queda de 

investimento nos próximos anos (PELAEZ et al., 2020). 

Em relação a saúde as autoras apontam: 

[...] a proposição dos chamados planos de saúde acessíveis; propostas de retrocessos 

na política de saúde mental e de mudanças na Política Nacional de Atenção Básica – 

PNAB; articulação efetiva com o setor privado através da Coalizão de Saúde. O 

discurso da falaciosa necessidade de redução do SUS inaugura a gestão do Ministro 

da Saúde Ricardo Barros, que afirma que o país não conseguirá sustentar os direitos 

da Constituição Federal de 1988 como o acesso universal à saúde, e será preciso 

repensá-los, pois não haverá capacidade financeira para isso (PELAEZ et al., 2020, 

p.209). 

 

Como apontamos, a retomada neoliberal (fundamentada no Consenso de Washington, e 

orientações de bancos e instituições internacionais) mais as alianças com os neoconservadores, 

objetivavam o desmonte de tudo que é público e voltado para garantia dos direitos sociais. É 

necessário nos atentarmos para uma espécie de relação simbiótica entre neoliberalismo e 

neoconservadorismo. Segundo Pereira (2020), essa relação origina movimento chamado “Nova 

Direita”, uma amalgama de princípios aparentemente opositores, mas que se encontram para 

negar a democracia e questionar os direitos humanos. Os neoliberais têm como valor central o 

mercado, é na proteção dele que os indivíduos atingem o bem-estar pleno e a desigualdade 

social nada mais é que um estímulo da competitividade. Os neoconservadores baseiam-se na 

ordem tradicionalista, protagonismo da religião e família patriarcal, e a aversão a qualquer 

debate crítico sobre racismo, sexismo e sexualidade (PIERSON, 1991; BERGAYA, 2015 apud 

PEREIRA,2020). 

Sobre o conservadorismo moderno a autor defende: 

Em sua mais recente tentativa de se definir, tornou-se o defensor da civilização 

ocidental contra seus inimigos, em particular contra dois deles: o politicamente correto 
(notadamente suas restrições à liberdade de expressão e sua ênfase na culpa ocidental) 

e o extremismo religioso, especialmente o islamismo militante promovido pelas seitas 

vaabitas/salafista (SCRUTON, 2019, p.55). 

 

Em seu livro Roger Scruton argumenta que a sociedade se tornou tão individual pelo 

liberalismo, isto culminou no politicamente correto que rechaça os conservadores, o que para 

ele é contraditório, ele critica inclusão que exclui os conservadores. A Nova Direita seria um 

pacto de valores ocidentais para enfrentamento do socialismo, sobretudo o marxismo presente 
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nas universidades, vertente estimuladora das discussões sobre a igualdade. O movimento 

advoga pela liberdade da expressão, indicam que estão sendo punidos por dizerem a verdade 

(SCRUTON, 2019). Nos deteremos sobre esse fenômeno ao analisar a gestão Bolsonaro, mas 

a intenção era explicitar que a regressão não era só econômica, era também social e moral. 

Silva et.al (2017) salienta que políticas neoliberais impostas a países dependentes e 

endividados como o Brasil e boa parte da América Latina, interferem na possibilidade de crédito 

e relações internacionais. Os autores demonstram que no Governo Temer, a cidadania foi 

progressivamente solapada juntamente aos direitos sociais. Muito embora, encontrava-se 

resistências dos movimentos sociais. Eles destacam a reforma do ensino médio com Escola sem 

Partido, programa que ambicionava disponibilizar uma educação neutra e acrítica, por meio 

principalmente da regulação dos professores em sala de aula no combate ao doutrinarismo de 

esquerda. A intenção era de intensificar o processo de uma educação de sujeitos moldáveis ao 

capital, sem instrumentos para questionar a realidade, e pior intolerantes ao diferente, sem 

qualquer valorização da justiça social e equidade. 

A barbárie que o governo Temer mobilizou, atingiu diretamente as mulheres, mesmo 

com os acordos dispostos no Plano Plurianual (2016-2019), a gestão acabou com “o Ministério 

da Cultura e as Secretarias de Direitos Humanos, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

e de Políticas para as Mulheres. Tratava-se do primeiro ministério sem mulheres desde 1979, 

quando findava a gestão ditatorial de Ernesto Geisel” (GONÇALVES; ABREU, 2018, p. 754). 

Seus ministérios eram belos exemplos do sistema patriarcal e racista, todos os ministros eram 

homens brancos.  

Os fatos narrados acima sobre o contexto político e econômico, pontuam o escancarado 

retrocesso coordenado pelo patriarcado e capitalismo, sempre juntos, suas imposições 

sistemáticas, reconfiguram o lugar da mulher na sociedade, ou pelo menos tentam. 

Especialmente no tocante ao trabalho doméstico, tradicionalmente gratuito ou 

vergonhosamente mal remunerado.  

Como bem pontua Cisne (2014), através do escamoteamento ideológico sobre a família 

uma das bases do modo de produção capitalista, o trabalho da mulher é expropriado, 

colaborando para acumulação da riqueza social. A autora pontua que a mulher sofre dupla 

exploração, na dimensão reprodutiva (serviços domésticos, principalmente relativos à criação 

dos filhos) e na dimensão produtiva enquanto trabalhadora que dispõe de sua força de trabalho 

para exploração. Pensemos, por qual motivo o Estado com todas as suas contradições, 

corrupções, financiaria creches e lavanderias públicas, se a mulheres poderiam ou já faziam 

isso gratuitamente, correspondendo às expectativas do gênero. Este projeto de sociedade goza 
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com a pobreza das mulheres, não só delas, é claro, pois não são os únicos grupos 

desfavorecidos. Todavia, na defesa da família tradicional, a mulher experimenta o desamparo 

social. Deixemos claro, que criticamos essa instituição patriarcal, e não os sujeitos unidos por 

laço de parentesco ou não, que se reúnem imbuídos de afeto e respeito. 

O fim da SPM ou melhor, seu deslocamento para o Ministério da Justiça e Cidadania, 

marca a dura repressão que o movimento feminista e o de mulheres sofreram, porque em 

conjunto ao desmonte das políticas, cresce o movimento antifeminista. Ao longo de sua curta 

estadia, o presidente deu declarações lamentáveis à imprensa, estas mais uma vez encarceravam 

a mulher no ambiente doméstico, não é coincidência que este seja o lugar onde elas mais sofram 

violência. 

Ao longo do seu governo, as políticas para as mulheres sofreram duros cortes 

orçamentários. Em relação ao governo anterior, a redução foi de 61% à verba para o 

atendimento à mulher em situação de violência; a assistência teve uma queda de 
recursos de R$ 42,9 milhões para R$ 16,7 milhões; as verbas das políticas de incentivo 

a autonomia das mulheres diminuíram 54% no orçamento. Ao reduzir drasticamente 

os recursos a estas políticas, o Estado acabou por sobrecarregar ainda mais as 

mulheres (GONÇALVES; ABREU, 2018, p.764-765). 

 

O que justifica o fim da SPM? Segundo os dados do Atlas da Violência (2019), em 2017 

houve crescimento dos feminicídios, 13 mulheres eram assinadas por dia, desde 2007 não 

registrávamos um número tão alto. Para mulheres negras, era ainda mais assustador, enquanto 

para as brancas a taxa de homicídios tinha aumentado 4,5% de 2007 a 2017, para as negras a 

taxa cresceu 29,9%, elas eram 66% do todo de mulheres assassinadas. A pesquisa aponta que a 

maioria dos feminicídios são praticados por homens conhecidos, em sua maioria seus ex-

parceiros afetivos, isso parte do controle do potencial sexual e reprodutivo das mulheres 

proveniente do patriarcado, talvez alcançando seu auge na violência doméstica. Isso mostra a 

ineficiência do Estado em prover políticas públicas universalizantes que tragam em seu bojo as 

análises de gênero e raça, mesmo nos governos petistas.  

Um governo que se recusava a discutir sobre desigualdades sociais, nada tinha a oferecer 

às mulheres, a PEC 181 ganha destaque em 2017, ao ser votada pela Câmara dos Deputados, a 

proposta criminaliza o aborto em todos os casos, não cabendo mais aquelas três exceções 

garantidas por lei. Esta proposição era um verdadeiro Cavalo-de-Tróia, seu principal objetivo 

era estender a licença maternidade, entretanto, alteraram o conceito de vida, portanto, ela 

deveria ser respeitada desde a concepção, é preciso enfatizar que o indivíduo que fez essa 

alteração, era um deputado da bancada religiosa, como comentamos anteriormente, esta 

bancada é muito bem organizada em barrar os avanços dos direitos da mulher, e defender os 

lucros das igrejas brasileiras no tocante à taxação de impostos. 
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Nesse sentido, o Sistema de Informações Hospitalares “registrou média de 

aproximadamente 200.000 internações/ano por procedimentos relacionados ao aborto entre 

2008 e 2015. Essas internações apresentaram um valor total de aproximadamente R$ 

40.000.000,00 ao ano” (CARDOSO; VIEIRA; SARACENI, 2020, p. 6). Embora, seja uma 

prática criminalizada e, portanto, os dados podem não ser precisos em descrever a realidade 

devido à subnotificação, porém, é alarmante que não tratemos o aborto com uma questão de 

saúde pública, o mesmo artigo indica que 70,5% das mulheres que morreram por aborto eram 

negras, corroborando sobre o que discutimos neste trabalho, a categoria raça determina as 

condições de vidas das mulheres. 

Ainda sobre os direitos sexuais e reprodutivos, em 2017 foi publicada a Portaria nº 

3.26518 do Ministério da Saúde, ela dispõe sobre a acessibilidade do Dispositivo Intrauterino 

de Cobre (DIU) no Sistema Único de Saúde. Esta legislação coaduna-se com os objetivos da 

PNAISM a respeito da universalização do planejamento familiar, logo o DIU foi 

disponibilizado em maternidades do SUS, podendo ser ofertado por estados, Distrito Federal e 

municípios; a inserção pode ser feita imediatamente após o parto, ou após o abortamento. Vale 

ressaltar, que é de responsabilidade do Ministério da Saúde o financiamento e compra dos 

materiais relativos ao planejamento familiar (BRASIL, 2017). Contudo, a crescente 

precarização e privatização do SUS como apontamos no começo deste tópico, bem como a 

cultura patriarcal, colaboram para que as mulheres encontrem dificuldades em requisitar o que 

é garantido pela portaria, outro impedimento a ser considerado, seria a desinformação dos 

profissionais de saúde sobre a legislação, sendo que a formação permanente não era um dos 

objetivos do governo Temer na área da saúde. 

Ao tentarmos analisarmos a configuração da PNAISM no cenário, esbarramos na 

consolidação das leis utilizada no governo Temer, com o aparente objetivo de organizar melhor 

a leis e facilitar a sua compreensão, entretanto, ocorre justamente o contrário, o PNAISM não 

foi incluída em portaria de consolidação, seu conteúdo foi pulverizado em diversos anexos, o 

que causa confusões e dificuldades para compreensão acerca dos direitos das mulheres no 

âmbito não só da saúde mas referentes à violência doméstica e sexual (RUBIN; LAFASSE, 

2017). 

Conforme De Aguiar e Pereira (2019), o ano das eleições (2018) foi um período 

relevante e propício para o levante de sujeitos de personalidades controversas como Jair 

Bolsonaro, em seus discursos declaradamente conservadores, defendia a família, o 

                                                
18 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3265_07_12_2017.html.  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3265_07_12_2017.html
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fundamentalismo religioso, combatia o politicamente correto e tecia críticas sobre aqueles que 

defendiam os direitos humanos. Neste mesmo ano aconteceu o 1º Congresso Antifeminista no 

Brasil, os debates giravam em torno das pautas defendidas por Bolsonaro, muitos dos 

participantes vestiam camisas referidas a ele.  Destacamos também o Movimento Ele Não19, 

protagonizados por mulheres, que mobilizaram cidades de todo o país. Assim sendo, 

seguiremos na análise do atual governo, para elucidarmos sobre os feitos de sua gestão. 

 

3.4 GOVERNO JAIR MESSIAS BOLSONARO E OS DIREITOS SEXUAIS E 

REPRODUTIVOS 

 

A crise econômica em 2008 e seu aprofundamento em 2105, devastou economias, 

mesmo a de países imperialistas como os Estados Unidos da América sentiram os impactos da 

implementação de políticas neoliberais, elas “geraram uma crescente experiência de abandono, 

traição e finalmente raiva por parte dos novos despossuídos, das populações da classe 

trabalhadora e da classe média brancas do Primeiro Mundo e do Segundo Mundo” (BROWN, 

2019, p.11). Podemos apontar a vitória de Jair Messias Bolsonaro nas eleições presidenciais em 

2018, como partícipe dessa ampla mobilização global, governos antidemocráticos objetivam 

preservar as desigualdades sociais, consideradas por eles naturais. O individualismo é o que 

rege, não mais organizações coletivas e democráticas, como aponta a autora: 

 

Desde os primeiros meses do governo Bolsonaro, vários conselhos e outros órgãos 

colegiados foram extintos; sofreram redução drástica de participantes, em especial 

membros da sociedade civil; foram impedidos de convocar suas conferências 

nacionais; tiveram vagas de determinadas categorias profissionais extintas, como 

médicos, assistentes sociais, psicólogos, educadores e juristas; ou experimentaram a 

proibição da publicização dos seus debates sem autorização prévia do governo 

(PEREIRA, 2020, p.133). 

 

Bolsonaro tem carreira política extensa, porém sem muitos feitos, em 26 anos havia 

conseguido aprovar somente dois projetos de lei. Almeida (2020) denomina de neoliberalismo 

confessional essa peculiaridade vivida no Brasil, este termo usado pelo autor, visa elucidar 

sobre o processo de união do neoliberalismo e instituições religiosas, principalmente o 

protestantismo, fortemente cooptado pela mecânica do mercado. 

Segundo Brown (2019) a crise econômica em 2015 provocou o retorno do recalcado, 

com a melhoria de qualidade de vida de uma pequena parcela dos grupos empobrecidos, 

                                                
19 Para saber mais: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013


61 

 

mulheres, negros, população LGBT20, e outros mais. Esses sujeitos já não estavam mais 

dispostos a serem desconsiderados, demandavam respeito e dignidade. E não podemos deixar 

de considerar que este movimento retrógrado foi uma reação às mudanças na sociedade, mesmo 

elas não sendo radicais, porém, foram suficientes para desestabilizar a ordem. 

Vejamos, a destruição de certos privilégios da classe média mais a ascensão de políticas 

de inclusão para populações historicamente vulnerabilizadas configuram uma situação perfeita 

para a manipulação, ora, na crise todo mundo sofre, mas o que essa classe média branca 

trabalhadora perdeu foi algo essencial, a supremacia. Logo, a culpabilização sobre aqueles que 

são considerados diferentes, os que não correspondem à norma caucasiana, heterossexual e 

patriarcal, são os públicos fáceis de colocar como inimigos da moral tradicional. Segundo 

Hayek, autor importante para o neoliberalismo, a moral juntamente com o mercado são lastro 

da liberdade, do desenvolvimento da civilização e da ordem (BROWN, 2019). Bolsonaro e 

candidatos à presidência de outros países, como França, Estado Unidos da América, Alemanha, 

Polônia e Suécia, convergem ao radicalizar o neoliberalismo e atacar a democracia. 

A retórica de Jair Bolsonaro continha uma espécie de culto ao passado, ao 

tradicionalismo das famílias, e desprezo pelas minorias com piadas e declarações ofensivas, 

sobre as quais não nos deteremos. Juntamente com a defesa do livre mercado, e menosprezo 

sobre os direitos sociais, especialmente aqueles diretamente ligados ao trabalho. Neste sentido, 

no neoliberalismo a “[..] superordenação branca e masculina é facilmente inserida no projeto 

neoliberal mercado-e-moral. Por um lado, os mercados desregulamentados tendem a 

reproduzir, em vez de amenizar, os poderes de estratificação sociais produzidos historicamente” 

(BROWN, 2019, p.24). Tendo em vista o que já discutimos por aqui, está explicito, uma vez 

que a estrutura social, econômica e política tem o lastro patriarcal-racista, os homens brancos 

acessaram as vantagens desse sistema com cara de novo, mesmo eles sendo pobres. 

Importante salientar como a democracia é solapada nesse contexto, conforme Brown 

(2019) a democracia no capitalismo não pode desenvolver-se plenamente, a igualdade política 

gradualmente foi minada, pelas desigualdades sociais e econômicas, e concentração de poder 

na mão de determinados grupos. 

 

A democracia, sob o julgo neodireitista, torna-se mera prática ocasional – e ilusória, 

vale ressaltar – de concessão de autorizações a terceiros; a participação popular vai se 

restringindo ao voto em eleições periódicas. No entanto, o mesmo ato de votar tem 

sido esvaziado de significado político sólido, já que as supostas decisões dos eleitores 

conscientes e bem informados são formadas, correntemente, pela influência direta de 

fake news, ou, mais gravemente, manipuladas por empresas privadas pagas para 

                                                
20 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais.   



62 

 
coletar, sem autorização, dados de usuários de redes sociais e induzir de acordo com 

o perfil pesquisado, deliberações que favoreçam o candidato ou partido contratante 

(PEREIRA, 2020, p.128). 

 

No mesmo sentido “[...] a política se torna um campo de posicionamento extremo e 

intransigente, e a liberdade se torna um direito de apropriação, ruptura e até mesmo destruição 

do social – seu inimigo declarado” (BROWN, 2019, p.39). As autoras citadas expõem a 

incompatibilidade entre neoliberalismo e democracia, no Brasil o fator religioso ganha 

destaque, a base de voto de Bolsonaro foi a comunidade neopentecostal, não é à toa que até o 

momento ele ainda obtenha apoio desse público, pois sua gestão ainda não terminou. 

 A respeito das mudanças que a gestão Bolsonaro propôs no primeiro semestre do seu 

governo: 

[...] até agora implementadas neste bloco de ministérios, secretarias e órgãos com 

status ministerial voltados à governabilidade política e à governabilidade institucional 

foram: i) o rebaixamento institucional ou eliminação de instâncias relacionadas à 

comunicação de governo e à articulação por meio de conselho participativos; e ii) a 

centralização das áreas de planejamento, gestão e econômicas sob o mando do 
Ministério da Economia, um formato um tanto desaconselhável de ponto de vista da 

experiencia histórica brasileira e internacional, devido a, entre outros fatores, o 

gigantismo adquirido por esta pasta nesse novo (e pior!) formato (CARDOSO JR., 

2019, p. 162). 

 

O autor indica que as agendas sobre direitos sociais são rebaixadas pela opção do 

protagonismo do Ministério da Economia dirigido por Paulo Guedes, neoliberal ferrenho, 

defensor do “vale saúde” que nada mais é do que a privatização da saúde e desresponsabilização 

do Estado em ofertar serviços públicos (PELAEZ et al., 2020). Como aponta Cardoso Jr. 

(2019), a restrição e reorientação das áreas programáticas determinam perda de direitos, 

desmantelamento da proteção social assegurada pela Constituição Federal de 1988, além disso, 

há a perseguição de movimentos sociais e de seus representantes. 

Em relação a contrarreforma da Previdência Social elaborada no atual governo: 

[...] ao mesmo tempo em que aumenta as alíquotas, reduz os direitos e benefícios ao 

elevar a idade mínima e o tempo de contribuição para 40 anos — para que o 

trabalhador, se conseguir viver até lá, tenha acesso à totalidade do valor da 

aposentadoria. Essa totalidade também passa a ser calculada pela média de todos os 

salários e não de forma integral. A integralidade já não existia para os trabalhadores 

que ingressaram no serviço público depois da contrarreforma do governo Lula em 
2012, mas, agora serão contados todos os salários para o cálculo da média e não os 

80% maiores, desconsiderando, assim, a grande diferença salarial por conta de direitos 

adquiridos por tempo, titulação e competência profissional no decorrer da vida 

laboral. Para o Regime Geral, o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição 

punem os trabalhadores que entram no mercado de trabalho e contribuem desde muito 

jovens, além de desconsiderar as diferenças entre as condições de vida e trabalho tanto 

de homens e mulheres, como de trabalhadores urbanos e rurais (PELAEZ et.al., 2020, 

p.216). 

 

O objetivo era de incentivar a capitalização da previdência, desobrigando ao Estado 

considerar esta política em seu orçamento, ao mesmo tempo que beneficia o mercado 
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financeiro. As autoras apontam para o caráter ainda mais nocivo da contrarreforma para as 

mulheres, que ainda encontram dificuldade em inserir-se no mercado de trabalho, ao passo que 

são maioria em relação aos provimentos de suas famílias (PELAEZ et al., 2020). O que afeta 

sua saúde não só física, mas, sobretudo, a mental, com a sobrecarga de tarefas (não 

remuneradas, vide o trabalho doméstico). E se refletirmos sobre altos índices de violência 

contra a mulher, a situação se complexifica. 

O tipo de Estado defendido, consiste em um ator permissivo aos abusos de grupos 

hegemônicos, os agentes exercem seu poder de forma autoritária presente na herança da 

formação social brasileira, portanto, ele abre brechas de uma exploração predatória sem limites 

“e considera os atingidos por ela não mais como vítimas, ou consumidores que deveriam ser 

requalificados, mas como um empecilho para o sucesso de alguns grupos enxergados como 

pioneiros ou desbravadores” (SOUZA, 2021, p.50). 

Destacamos a transformação do Ministério dos Direitos Humanos em Ministério da 

Mulher, da Família e Direitos Humanos, com direção de Damares Alves assumidamente 

evangélica, ela mistura política e fundamentalismo religioso, em suas ações enquanto ministra. 

Uma das principais pautas do ministério é barrar os avanços das conquistas das mulheres e do 

movimento LGBT, com estímulo à naturalização dos papéis de gênero21 . 

Um dos exemplos de retrocessos do governo Bolsonaro, pode ser analisado ao nos 

depararmos com as mudanças programáticas no Plano Plurianual (2020-2023) no que diz 

respeito aos direitos humanos institui o Programa 5034 com orçamento também da seguridade 

social, através da portaria nº 2.467 de 2019 foi criado o Programa Juntos pela Vida, nele 

encontramos as ações desenvolvidas pelo MMFDH, em relação à mulher, as mudanças 

concernem na negação das desigualdades entre os gêneros, na verdade, esta palavra nem sequer 

aparece no documento do programa22. Vejamos, o ministério ao mesmo tempo que prioriza o 

combate à violência doméstica, nega seu caráter fundante nas hierarquias de gênero e raça, ao 

negligenciar a tamanha complexidade do fenômeno e as suas ações tornam-se superficiais.  A 

saúde da mulher é citada no âmbito da maternidade, o que sinaliza que voltamos ao cenário que 

apontamos na Ditadura Militar. 

O PNPM e a PNAISM também não são mencionados, isso demonstrou o desinteresse 

do Estado em manter a continuidade das políticas e seu caráter burguês, já foi elucidado que o 

                                                
21 Declarações polêmicas da ministra: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/relembre-as-

polemicas-da-ministra-damares-alves,e39919c669f1a41d9bdc48ec93b867c21a7urtnq.html. 
22 

https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2022/emendas/cartilhas/MDH.pdf. 

 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/relembre-as-polemicas-da-ministra-damares-alves,e39919c669f1a41d9bdc48ec93b867c21a7urtnq.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/relembre-as-polemicas-da-ministra-damares-alves,e39919c669f1a41d9bdc48ec93b867c21a7urtnq.html
https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2022/emendas/cartilhas/MDH.pdf
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golpe de 2016 reorientou as políticas públicas, para a mulheres as perdas são significativas, 

embora não tenhamos ainda a dimensão desta realidade. As PNPMs foram revogadas pelo 

decreto nº 10.086/2019.  Salientamos, as disparidades entre as políticas propostas nos governos 

petistas e o governo Bolsonaro, a exemplo da participação popular no documento do Programa 

Juntos pela vida, citada rapidamente, seu conteúdo é escasso, e cita rapidamente a previsão da 

V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. O MMFDH organiza novamente a 

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), no decreto nº 10.714 de 2019, ele 

dispõe sobre nova estrutura regimental e as diretrizes de seu funcionamento, outro termo 

importante que desaparece desses documentos são os direitos sexuais e reprodutivos, ao passo 

que há ênfase na família, onde cria-se uma Secretaria Nacional da Família, nessa mesma 

portaria, elege como uma ação governamental o combate ao preconceito com a família. 

Importante refletirmos sobre o avanço antifeminismo, depois de relevantes conquistas 

do movimento feminista. O pretexto e as acusações feitas as últimas, era que as feministas 

haviam destruído a família tradicional, o que sabemos que é uma falácia, não há fatos que 

comprovem isso, essa instituição só não é mais persistente na história da humanidade que o 

próprio patriarcado. A defesa é de um ideal de família, e isso as feministas em seus estudos, 

bem apontam a sua nocividade para as mulheres e crianças. O outro ponto, de acordo com que 

avaliamos sobre o governo Bolsonaro é sua forte aliança com o neoliberalismo, identificamos 

que o Estado cada vez mais sai de cena, no que tange ao social, logo a família é um local 

fundamental para promover proteção aos indivíduos, já que não há mais trabalho digno e 

consequentemente condições de vida justa para todos. 

Em 2020, fomos atravessados pela pandemia do COVID-1923, Wuhan na China foi o 

ponto de partida para o surto da doença, rapidamente se alastrou em vários continentes 

transformando-se em pandemia, e em pouco tempo o Brasil já estava em estado de calamidade 

pública. Como viemos analisando sobre as peculiaridades do país, entendemos a crise sanitária, 

instalou-se nas condições precárias devido à implementação das políticas neoliberais, a emenda 

constitucional nº 95 torna-se um entrave ainda maior para execução das políticas sociais. O 

sistema único de saúde sofria intensos desmontes, seja pelos cortes orçamentários, seja com as 

                                                
23 A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente 

grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. O SARS-CoV-2 é um beta coronavírus descoberto 

em amostras de lavado bronco alveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de 

Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus da família 

Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos. Os coronavírus são uma grande 

família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo o homem, camelos, gado, gatos e 

morcegos. Raramente os coronavírus de animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre seres humanos 

como já ocorreu com o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Até o momento, não foi definido o reservatório silvestre 

do SARS-CoV-2 (GOVERNO FEDERAL). 
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privatizações e terceirizações; isso impactou mais diretamente a população negra, a que mais 

morreu e 67% daqueles que dependem unicamente do SUS são negros, conforme os dados da 

Sociedade Brasileira de Medicina (SILVA, 2021).  

Até o momento deste trabalho, o novo coronavírus levou 599 mil vidas no Brasil, país 

epicentro da pandemia na América Latina. Infelizmente, não detalharemos como a gestão do 

presidente Bolsonaro lidou com a crise sanitária ou mesmo suas declarações absurdas, isso por 

si só demandaria intensos estudos. Porém, não deixamos de apontar:  

 

A chegada da COVID-19 ocorre sob um cenário de reconfiguração do capitalismo e 

de aprofundamento  do  neoliberalismo,  que  traz  consigo  alguns  eixos principais  

para  sua manutenção,  tais  como:  a  transformação  das  relações  de  trabalho,  o  

acirramento  da mercantilização a partir da expropriação primária e secundária, o 

aprofundamento da divisão racial, sexual e internacional do trabalho, o aumento da 

jornada, intensidade e produtividade do trabalho, o reforço do papel protagônico do 

capital fictício, a espoliação dos recursos naturais, o acirramento da disputa 

hegemônica e da corrida armamentista e a ascensão do neofascismo e do 

ultraconservadorismo (SILVA, 2021, p.97). 
 

 

Segundo Pinto et al. (2021), a COVID-19 aprofunda as desigualdades sociais já 

existentes. Devido à sua forma de contágio, a sua principal prevenção é a adoção do 

distanciamento social. Nesse sentido, o convívio forçado entre mulheres e agressores (em sua 

maioria do sexo masculino) pode exacerbar as violências sofridas, onde os principais algozes 

residem em seu lar ou pertencem a sua família. A crise econômica já antes em curso, também 

colabora para o desalento das mulheres; fatores como: desemprego, tripla jornada, e o 

fechamento das escolas interferiram na sobrecarga física e mental e rebate na saúde das 

mulheres. Colaborou para o aumento dos índices da violência de forma geral, porém sentida 

muito mais na pele pelas mulheres especialmente se forem pobres. 

De acordo com o Instituto de Estudos Socioeconômicos (2020), as alterações presentes 

do Plano Plurianual (2020-2023), no que tange ao planejamento rebateram no orçamento das 

políticas para as mulheres, o MMFDH deixou de executar 38,7% da verba autorizada para 

exercícios de suas atividades, 50% do que foi gasto destinava-se a saldar o serviço do Ligue 

180, as ações relacionadas aos serviços especializados no atendimento às mulheres em situação 

de violência foram extintas no PPA (2020-2023). 

 

O MMDH recebeu créditos extraordinários, no valor de R$ 137 milhões, para o 

enfrentamento da Covid-19, além de incremento do Fundo Nacional do Idoso 

específico para a pandemia, mas nenhuma parte desse recurso foi alocada 

especificamente para as ações orçamentárias de enfrentamento à violência contra as 

mulheres. Mulheres idosas e indígenas, além de pertencentes a outros grupos 
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atendidos pelo Ministério, podem ter se beneficiado da alocação de recursos 

específicos voltados para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, mas não temos 

como mensurar quanto de recurso foi destinado a elas, uma vez que o Ministério não 

apresentou dados com recorte de gênero (INESC, 2020, p.90). 

 

O estudo ainda explicita a não inclusão de mulheres quilombolas e indígenas em ações 

do MMFDH, confirmando o desrespeito à democracia, a manutenção de práticas 

discriminatórias e do ordenamento de uma sociedade racista e sexista. A tradição de 

monitoramento e avaliação estabelecidas desde o IPNPM também se perdeu, são fatores que 

ajudariam a investigar o subfinaciamento das políticas, ou seja, o ministério não desenvolveu 

suas ações de forma transparente e não se interessou em garantir as instâncias de controle social. 

Em consonância com o contexto escasso da pandemia de COVID-19, as políticas de 

acesso aos direitos sexuais e reprodutivos ficaram passivas ao desmonte promovido pela direção 

mais conservadora, especialmente pelo MMFDH e Ministério da Saúde. Gazar et al. (2021), 

realizaram pesquisa com 221 mulheres no ciclo gravídico-puerperal, para avaliar as 

consequências da pandemia neste período de suas vidas. No artigo, as autoras colocam a 

relevância do negativo protagonismo do modelo médico centrado no atendimento, para elas 

isso também colaborou para a restrição de seus direitos, tendo em vista que as mulheres 

gestantes e puérperas são classificadas como grupo de risco pelo Ministério da Saúde, pelos 

índices de morte materna pelo novo coronavírus. 

A respeito da realização do pré-natal, 0,9% das mulheres eram somente acompanhadas 

no SUS, 89,1% foram acompanhadas na rede privada e o restante mesclaram e utilizaram as 

duas redes (GAZAR et al., 2021). Esses dados nos mostram a precarização dos serviços de 

saúde na pandemia e a procura por serviços privados, embora as autoras apontem também com 

umas possíveis causas, o desconhecimento dos seus direitos. E mais, 30,8% das participantes 

da pesquisa, alegam que houve modificação na rotina de atendimentos do pré-natal, para 29% 

houve diminuição das consultas pelas restrições do COVID-19, por fim, 12% relatam que não 

frequentaram um ou mais consultas. Acerca das informações sobre as consequências da 

contaminação do novo coronavírus 49.8% das mulheres disseram que não foram orientadas nos 

serviços de saúde, denota-se que mesmo as informações atualmente serem de melhor acesso, o 

excesso e popularização de notícias falsas, o conhecimento sobre o COVID-19 não alcançou 

todas as camadas da sociedade (GAZAR et al., 2021). 

 As autoras discutem sobre o parto, pontuam que sua condução recomendada pela OMS 

seja feita levando em conta o respeito e autonomia da mulher sobre suas escolhas, tendo em 

vista a tendência de predominância da cesariana. Embora, 5% das mulheres “tiveram indicação 

de cesárea devido à pandemia pelo(a) médica(o) que as assistiu mesmo sem estarem 
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contaminadas pelos vírus ou em sofrimento relacionado à doença ou outras causas” (GAZAR 

et al., 2021, p. 179). O dado revela como o modelo privatista de saúde lucra com o 

desconhecimento das mulheres sobre seu próprio corpo, as autoras destacam a cesárea eletiva 

como violência obstétrica, outro exemplo foi a infração da lei do acompanhante, mesmo 

seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Apesar de o artigo não trazer dados 

socioeconômicos e raciais, ele possibilita nos aproximar da situação dos direitos reprodutivos 

no cenário pandêmico.   

Em sintonia com as autoras acima citadas, Senapeschi et al. (2021) sinaliza sobre as 

barreiras de acesso ao aborto legal na pandemia, nos traz a criminalização como fenômeno mais 

frequente em países com democracias vulneráveis como as da América Latina, ao mesmo tempo 

ocorre forte influência religiosa no Estado. Antes da pandemia, as autoras apontam a falta de 

um serviço de ouvidoria específico para o aborto legal nas instituições que o realizavam, sendo 

raro os casos que o estado e municípios se responsabilizavam pelo atendimento dessas usuárias. 

Um impasse citado, é desnecessária a exigência de Boletim de Ocorrência para as mulheres 

vítimas de estupro, impondo mais um obstáculo no processo, revitimizando as mulheres por 

meio da violência institucional. 

 Na mesma perspectiva de Gazar et al. (2021), elas também pontuam os prejuízos do 

modelo biomédico, onde os profissionais frequentemente a objeção de consciência, direito que 

pode ser vetado em situações de “urgência ou emergência, ausência de outro profissional ou 

serviço de saúde disponível e na possibilidade de complicações e riscos à saúde da paciente por 

omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Em caso de omissão, o 

médico pode ser responsabilizado” (SENAPESCHI et al., 2021, p.216). 

Em relação à pandemia as autoras revelam: 

Como a transparência dos dados oficiais é um dos problemas apontados, até o 

momento, não temos informações suficientes a respeito dos atendimentos em aborto 

legal, durante a pandemia de Covid-19 no país. A julgar pelas informações sobre os 

serviços de aborto legal, podemos conjecturar que houve redução na cobertura desses 

serviços, e consequentemente, agravamento nas condições para o acesso, o que, 
hipoteticamente, pode resultar em aumento de casos de abortos inseguro 

(SENAPESCHI et al., 2021, p.218). 

 

Tendo em vista esse panorama, ainda em 2020, profissionais da área técnica da saúde 

do Ministério da Saúde foram exonerados por produzirem a nota técnica nº 16/202024 dentre os 

variados assuntos relativos à saúde da mulher, o documento segue as recomendações do 

Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana, sobre a manutenção dos 

                                                
24  Ver nota: https://kidopilabs.com.br/planificasus/upload/covid19_anexo_46.pdf. 

 

https://kidopilabs.com.br/planificasus/upload/covid19_anexo_46.pdf
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atendimentos para aborto legal e outros serviços de planejamento familiar, em meio à crise 

sanitária o serviço de referência para mulheres vítimas de violência sexual,  suspendeu por um 

mês seu funcionamento (SENAPESCHI et al., 2021). Um fato importante foi o atendimento 

para o procedimento do aborto via telemedicina25, onde o Ministério da Saúde nesse se 

movimenta para proibir.  

O documento ainda ressalta a necessidade de garantir o serviço, haja vista as 
desigualdades sociais e regionais que são determinantes para o acesso universal, 

integral e equânime ao SUS à mulher em situação de violência e necessidade de 

interrupção da gravidez. O mesmo documento reconhece o impacto da situação de 

calamidade em saúde pública na disposição dos serviços, todavia, é responsabilidade 

dos próprios órgãos o remanejamento dos fluxos de atendimentos para meninas e 

mulheres. Conforme a nota, a suspensão ou interrupção temporária dos serviços de 

atenção à saúde sexual e reprodutiva impacta a vida das brasileiras que dependem do 

SUS para ter acesso gratuito às ações de promoção e prevenção em saúde sexual e 

reprodutiva, da seguinte forma: inacessibilidade aos insumos e métodos 

contraceptivos, como preservativos e dispositivos intrauterinos (DIU); prevenção e 

tratamento para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV/AIDS; 
serviço de abortamento seguro para os casos previstos em lei; atenção integral à 

mulher vítima de violência doméstica e/ou sexual(SENAPESCHI et al., 2021, p.219). 

 

A citação complementa sobre os direitos sexuais das mulheres, além da problemática do 

aborto, entendemos que elas foram expostas a gestações não planejadas e a contaminação de 

doenças e infecções sexualmente transmissíveis, com graves consequências para sua saúde.  

Ainda em 2020, o Ministério da Saúde pública a portaria nº 2.282, seu conteúdo a instituição 

da notificação compulsória de casos de estupro nos serviços de saúde, e cria procedimentos de 

justificação e autorização da interrupção da gravidez, a mulher teria que relatar as circunstâncias 

do crime de que foi vítima, o Relato Circunstanciado com embasamento do profissional 

(BRASIL,2020).  

A portaria impõe ao profissional de saúde perfil policialesco, constrange a mulher e fere 

os seus direitos. A conduta do Ministério da Saúde foi completamente direcionada pela 

ideologia neoconservadora e neoliberal. Contudo, a Ministra Damares Alves participou da 

reunião da Declaração do Consenso de Genebra, o evento abordou os direitos sexuais e 

reprodutivos, o resultado das proposições foi uma aliança antiaborto, entre o Brasil, Estados 

Unidos, Hungria, Egito, Uganda e Indonésia. Os argumentos usados para a formação de tal 

aliança são: a vida desde a concepção, o embrião deve ser salvaguardado acima das escolhas 

das mulheres; e defesa do papel social da mulher na manutenção da família patriarcal e 

harmonia da sociedade (SENAPESCHI et al., 2021).  

                                                
25 https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/regras-da-telemedicina-nao-valem-para-aborto-

diz-ministerio-da-saude/. 

 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/regras-da-telemedicina-nao-valem-para-aborto-diz-ministerio-da-saude/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/regras-da-telemedicina-nao-valem-para-aborto-diz-ministerio-da-saude/
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Importante frisar sobre a política externa do Bolsonaro, suas ambições são orientadas 

por interesses ideológicos, no governo de Donald Trump, o presidente aliou-se sem levar em 

conta possíveis malefícios para o Brasil, sem proposta no âmbito produtivo, um dos principais 

alvos de ataques de Bolsonaro era a Venezuela em apoio a intervenção militar do Estados 

Unidos no país, e uma série de opiniões sobre processos políticos da Argentina. Neste sentido, 

o atual governo segue a cartilha dada pelo Estados Unidos, priorizando seus interesses em 

detrimento de boa relação do Brasil com os demais países da América Latina (GONÇALVES; 

TEIXEIRA, 2020). Conformando uma relação não só de dependência econômica, mas 

sobretudo dependência ideológica de alimentação do imperialismo norte-americano, um dos 

países centrais para o sistema capitalista. 

  Segundo CFMEA (2021), no primeiro semestre só na Câmara foram apresentados 6 

novos projetos sobre o aborto, todos eles com o objetivo de retroceder sobre o que já é 

assegurado por lei, inclusive preveem o reforço da pena, mais uma vez criminalizando as 

mulheres pobres e negras. O documento destaca a ativa participação da deputada Chris Tonietto 

(PSL) “as propostas de interesse dela são: o PL 2893/2019, que revoga o art. 128 do Código 

Penal; o PL 1945/2020, que aumenta a pena em caso de aborto realizado em razão de 

malformações do feto; e o PL 434/2021, que institui o Estatuto do Nascituro” (CFMEA, 2021, 

p.18).  

Ademais, o maior desafio para as mulheres parece ser no Senado, o Estatuto da Gestante 

semelhante ao Estatuto do Nascituro, concebe a vida desde a concepção. Esses projetos causam 

um impasse, em especial para as vítimas de violência sexual, sobretudo as meninas que 

sofreram com aumento dos estupros de vulnerável na pandemia26. Embora essas propostas 

tenham sido mal-recebidas pelo movimento de mulheres e movimento feminista, eles ainda 

pairam a ameaçar seus direitos. 

Por fim, analisamos que a crise sanitária, além de ser arrasadora principalmente para os 

brasileiros, foi/é o momento oportuno para promover o recuo dos direitos da mulher, 

principalmente aqueles relevantes para a sua autonomia sexual e reprodutiva.  Jair Messias 

Bolsonaro e Damares Alves comungam de interesse por essas pautas, tanto quanto a ala 

conservadora que elegeu o então presidente, e que ainda sustenta boa base de seus eleitores, já 

que a sua aprovação pública vem paulatinamente caindo27. No entanto, nos atentemos, 

                                                
26 Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública: https://forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2021/07/6-a-violencia-contra-meninas-e-mulheres-no-ano-pandemico.pdf. 

 
27 https://istoe.com.br/popularidade-de-bolsonaro-registra-queda-recorde-segundo-datafolha/. 

 

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/6-a-violencia-contra-meninas-e-mulheres-no-ano-pandemico.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/6-a-violencia-contra-meninas-e-mulheres-no-ano-pandemico.pdf
https://istoe.com.br/popularidade-de-bolsonaro-registra-queda-recorde-segundo-datafolha/
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Bolsonaro é somente uma peça nesse jogo de poder, de onde ele veio, tem muito mais sujeitos. 

Na verdade, quantos Bolsonaros conhecemos no nosso cotidiano? isso nos lembra que vivemos 

uma crise sem precedentes que não se restringe ao campo econômico. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho de conclusão de curso, exploramos a trajetória das políticas paras 

mulheres no Brasil, com enfoque nos direitos sexuais e direitos reprodutivos. O objetivo geral 

era situar mais precisamente como os governos dos presidentes: Luís Inácio Lula da Silva, 

Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro atuaram no acesso e efetivação dos 

direitos femininos. Para tal pesquisa nos guiamos pela seguinte pergunta problema: em que 

medida os avanços de governos antidemocráticos rebatem nas políticas destinadas às mulheres 

no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos, e quais foram os avanços e retrocessos desde o 

primeiro Plano Nacional de Políticas para as Mulheres? 

Sendo assim, entendemos que os governos petistas tenham seguido uma agenda crítica 

ao capital, em certa medida, buscaram diálogos com os movimentos sociais e com a população 

de forma geral. Sua relação com o movimento feminista foi algo que nos chamou atenção, e 

mais, as conferências foram e são relevantes para o fortalecimento dos direitos das mulheres, 

garantia de suas pautas e construção de arenas democráticas. Os planos nacionais de políticas 

para as mulheres, resultados da deliberação popular e a Política Nacional Integral da Saúde da 

Mulher são conquistas que deveriam ter sido salvaguardadas, porém infelizmente 

transformaram-se em estratégias de governos.  

No entanto, não podemos deixar de citar que a partir do segundo mandato de Dilma 

Rousseff as políticas para as mulheres já sofriam cortes, devido à dinâmica do capital. Contudo 

é no golpe, que consideramos o ponto de virada, não é mera coincidência que na ordenação de 

políticas neoliberais, o neoconservadorismo encontre sua morada, e ao nos atentarmos ao Brasil 

vimos que o fundamentalismo religioso é essencial para a política, tanto quanto, por exemplo, 

os setores do agronegócio. É nesse cenário que os constantes ataques aos direitos das ditas 

minorias ganham força. 

A moral dominante talvez seja um dos principais desafios aos movimentos feministas, 

as mulheres dotadas de pensamento crítico são consideradas verdadeiros incômodos para o 

patriarcado e ao seu irmão capitalismo. Por isso, é um movimento tão rechaçado, e na verdade 

tem de ser, o movimento social que não incomoda, provavelmente foi cooptado pela mecânica 
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neoliberal, que o corroeu de dentro para fora, canalizando para o mercado suas demandas. Essa 

realidade é o maior desafio da esquerda brasileira, a fragmentação, para fazer oposição ao 

bolsonarismo nas eleições futuras. Não se pode desprezar o neopentecostalismo, esse é um dos 

segmentos conservadores mais importantes, com milhares adeptos advindos das camadas mais 

pobres da sociedade, mas orientados por grandes magnatas envolvidos em esquemas de 

corrupção, negar isso não faz com que ele desapareça. Portanto, estejamos atentos para traçar 

estratégias que não sejam unicamente pelo enfrentamento agressivo.   

Isso posto, na gestão Bolsonaro delineamos uma série de ações no esvaziamento do 

PNPM, por meio de decretos revogam conquistas relevantes das mulheres, ou pelo 

subfinaciamento das políticas e má administração feita pelo MMFDH. Infelizmente não 

pudemos deixar de destacar a incompetência desse ministério em cumprir com o que ele mesmo 

havia se comprometido no Programa Juntos pela Vida. Toda a configuração política desse 

governo, estava muito mais preocupada em proibir o aborto, mesmo em meio à pandemia da 

COVID-19. Nem sequer para ofertar às gestantes serviços de qualidade o referido governo 

estava implicado.  

Dessa forma, conseguimos perceber as relações sociais construídas pelo patriarcado-

capitalista, especialmente, como analisamos nessa conjuntura pode ser considerado antimulher. 

As demandas provenientes do movimento feminista e de mulheres não encontrarão meios de 

galgarem destaque para a emancipação feminina enquanto vivermos nesse molde de sociedade, 

pelo motivo do próprio sistema se manter de acordo com a subserviência e a exploração 

feminina. Salientamos que as formas de dominação variam conforme classe social e raça, além 

disso, perpetuam-se mesmo nas mudanças da sociedade, não à toa as opressões ganham nova 

roupagem à medida dos avanços do movimento feminista. 

Todos esses acontecimentos são carregados de intolerância e misoginia, se na última 

conferência nacional do direito da mulher discutíamos como abarcar as mulheres em todas as 

suas formas, considerando etnias diversas, características socioeconômicas (pensando nas 

mulheres em situação de rua, detentas e ex detentas, e prostitutas), e variadas sexualidades, nas 

gestões seguintes elas são engolidas, ocultadas e invisibilizadas. Se faz urgente reivindicarmos 

a realização da 5 ª Conferência Nacional do Direito da Mulher, retomarmos o último PNPM 

construído na gestão de Dilma Rousseff, e investigarmos a aplicação dos recursos do orçamento 

MMDH.  

Assim consideramos a necessidade de compreender melhor sobre gênero, sobretudo a 

partir de uma metodologia materialista-histórica e dialética. Por isso, uma das principais autoras 

usadas nesse estudo foi a Gerda Lener (2019), que aponta para responsabilidade da hierarquia 
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de gênero na manutenção desse lugar subalterno da mulher, bem como o papel da família 

patriarcal. E a bell hooks se debruça sobre a situação de mulheres negras, importante autora que 

nos instrumentalizou na análise da realidade complexa. Essas determinações impactam 

deliberadamente na divisão sexual do trabalho, explicitam o modo pelo qual a relação capital e 

trabalho constrói a produção e reprodução de modos de existência das classes trabalhadoras 

(BEHRING; SANTOS, 2009). 

Destarte, assinalamos as contradições presentes do direito (arcabouço jurídico) na 

sociedade burguesa e patriarcal, trazemos ao longo da monografia a formação social estruturada 

a partir de relações de dominação “a um só tempo econômicas e ideológicas, conforme a 

concepção de materialidade” (BEHRING; SANTOS, 2009, p. 14). A compreensão mais 

comumente defendida é do direito imparcial e igualitário, entretanto, isso oculta e mistifica os 

interesses antagônicos entre capital e trabalho, logo não existe igualdade real, entre burgueses 

e trabalhadores, e para fins deste trabalho, entre homens e mulheres. Essa ideia destitui a 

historicidade do ser social, suas lutas e demandas. As autoras alegam, “nesse sentido, quando 

os direitos são conquistados e regulados na forma da lei, isso não significa a superação nem da 

desigualdade social nem das formas de opressão vigentes na vida cotidiana” (BEHRING; 

SANTOS, p. 17, 2009). 

Queremos evocar a necessidade de ir além da reivindicação de direitos, embora, eles 

sejam importantes para a nossa sobrevivência, por este motivo lutamos e defendemos por 

regimes democráticos. Porém, limitar-se a isso consiste, em ainda termos como horizonte a 

permanência do sistema, comprova-se como ciladas liberais, não nos esquecemos que o 

patriarcado e os capitalismo definem os valores vigentes e moldam a nossa racionalidade para 

a maioria dos sujeitos, dessa maneira poderíamos até presenciar o nascimento de novas formas 

de dirigir a economia e a política, contudo, aterrados na base da exploração das vidas. 

Por fim, afirmamos o posicionamento de busca pela emancipação da mulher, 

compromissada eticamente, ou seja, nos exige a consciência da totalidade da vida social, a 

concatenação de conhecimentos da história e agir crítico sobre a moral burguesa. Culmina na 

organização coletiva das mais variadas, visando a humanização das relações e a solidariedade 

entre os sujeitos, extrapolando a fragmentação, a superficialidade e o individualismo, tão 

comuns ao nosso tempo de recusa de valores universais como a liberdade e a democracia. 
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