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RESUMO 
Este artigo, fruto das discussões na disciplina “Questão social e 
Serviço Social” no Mestrado em Serviço Social da UFPE, objetiva 
trazer para o debate a relação dialética entre o empobrecimento 
histórico das mulheres e a sua escolha como principais 
beneficiárias das políticas de assistência social. Situa o debate 
contemporâneo sobre a “feminização da pobreza” e sua 
apropriação pelo Banco Mundial, agências de cooperação 
internacional, movimentos sociais e governos. E, analisa a 
utilização do conceito de “feminização da pobreza” como parte 
das novas estratégias de enfrentamento a “questão social”.  
Palavras-Chave: feminização, pobreza, assistência social. 
 
 

ABSTRACT 
This article, the result of discussions on the subject "Social Issues 
and Social Work" in the Masters in Social Work, UFPE, aims to 
bring the debate to the dialectical relationship between the 
historical impoverishment of women and their choice as the main 
beneficiaries of social welfare policies. Situates the contemporary 
question about the "feminization of poverty" and its appropriation 
by the World Bank, international cooperation agencies, social 
movements and governments. And, analyzes the use of the term 
"feminization of poverty" as part of new coping strategies to "social 
issue ". 
Keywords: feminization, poverty, social assistance. 
 
 

 
 
1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 
 

O aprofundamento da desigualdade social vem se apresentando como um dos 

principais debates político e teórico da contemporaneidade e a sua redução foco dos governos 

liberais, conservadores e social-democratas. No âmbito da construção do conhecimento tem-se 

constituído diferentes abordagens para compreender e intervir no cenário atual.  

Convém mencionar que a retomada do ciclo expansivo do capital nos últimos anos 

consolidou o projeto neoliberal, que aponta novas estratégias para analisar e intervir na 

“questão social”, pela via da privatização, focalização e descentralização das políticas sociais. 
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Desta forma os direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora passam à condição de 

atividade filantrópica/voluntária ou um serviço comercializável.  

Nesse contexto, o feminismo tem, permanentemente, debatido acerca da 

particularidade da “questão social” na vida das mulheres, devido a histórica situação de 

dominação/exploração a que são submetidas. Isso pode ser visualizado no âmbito público e 

privado, por meio de inúmeras expressões, entre elas, a pauperização, a pouca participação na 

política, economia e ciência, a divisão sexual do trabalho, o controle da sexualidade e o uso da 

violência.  

Especialmente nas últimas três décadas vê-se a emergência do conceito de 

“feminização da pobreza”, utilizado indiscriminadamente pelos sujeitos coletivos mais diversos 

e até contraditórios, transformando-se numa linha de acesso a recursos e no foco das políticas 

de combate à pobreza.  

Em resumidas contas, o presente trabalho se propõe, em primeiro lugar, a analisar a 

historicidade do conceito de “feminização da pobreza” e sua ampla divulgação e utilização nas 

últimas três décadas. E, em outra parte, a sua funcionalidade para as novas formas de 

intervenção na “questão social”, surgidas como resposta à crise do sistema do capital pós -

1970.  

 

5 “FEMINIZAÇÃO DA POBREZA”: UM CONCEITO A SER REPENSADO? 

 

Nas últimas três décadas multiplicaram-se os estudos de gênero, em um contexto de 

ofensiva neoliberal e contra-reformas no Estado, bem como, de consolidação do terceiro setor 

e refluxo dos movimentos sociais. Com isso, a categoria gênero passa a ser utilizada pelas 

agências de cooperação internacional, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial como 

foco para redução da pobreza, e, sendo assim, transforma-se em uma linha de acesso a 

recursos que, fundamentalmente, implicam na construção de estratégias ditas de 

“empoderamento” e “autonomia individual”, ao “protagonismo”, a “cooperação e integração 

social”. É importante mencionar que houve uma gradativa incorporação da categoria gênero 

como base ou tema transversal das ações e/ou políticas sociais dos governos.  

 Concomitantemente a esse processo se tem construído um debate multifacetado acerca 

da relação entre a “pobreza” e a “questão de gênero”. Nesse sentido, afirma-se que está em 

curso um novo fenômeno denominado de “feminização da pobreza”, tal conceito, passa a ser 

utilizado para justificar a formulação e execução de políticas públicas focadas especificamente 

para as mulheres pobres. 



 

 

Como já aludi, o conceito “feminização da pobreza” já nos ronda há três décadas, ele 

surge em 1978, nos E.U.A., em um artigo de Diane Pearce que relacionava o empobrecimento 

feminino ao aumento de famílias chefiadas por mulheres, assim, este fenômeno estava 

intrinsecamente associado ao fato da ausência do provedor masculino na família.  

Atualmente a “feminização da pobreza” vem sendo compreendida a partir da idéia de 

“nova pobreza”, relacionada diretamente com a chefia feminina e a inserção das mulheres no 

mercado de trabalho; ou articulada com os efeitos específicos das políticas econômicas de 

corte neoliberal sobre a vida e o trabalho das mulheres. E, ainda há os estudos, que identificam 

grupos de mulheres mais vulneráveis ao empobrecimento, tais como as mulheres negras, as 

indígenas, as lésbicas, as mães solteiras, entre outros.  

Todas essas abordagens tem como pressuposto comprovar ou refutar a “feminização 

da pobreza” para formular políticas sociais, ou focalizadas nas mulheres pobres ou universais 

para homens e mulheres pobres. Para tanto, empreende-se esforços para estabelecer linhas 

de pobreza, tipologias e indicadores acerca do empobrecimento feminino, a exemplo do Índice 

de Desenvolvimento Humano Feminino - IDHF. 

Cabe dizer que as autoras das mais diversas vertentes do feminismo, desde as mais 

radicais até as conservadoras, relacionam a “feminização da pobreza” com dois elementos: o 

aumento da chefia feminina como indicador de pobreza e a inserção das mulheres no mercado 

de trabalho de forma subalternizada.  

É preciso levar em consideração que embora a ausência masculina obrigue a mulher a 

prover o sustento da família, e, sobretudo, amplie suas responsabilidades na esfera doméstica, 

não é a partir da ausência do homem enquanto figura provedora e protetora que se desenvolve 

o processo de “feminização da pobreza”. Até porque, de acordo com dados do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, da Organização das Nações Unidas -ONU e 

Organização Internacional do Trabalho - OIT, os chefes de domicílio, sejam homens ou 

mulheres, sofrem de forma similar os baixos níveis de renda (CASTRO, 2004).  

O que pode ser acrescentado aqui é a o fato das mulheres se posicionarem em postos 

de trabalho mais precarizados e com menores rendimentos. Segundo Hirata (2003) nos últimos 

dez anos, ocorreu uma ampliação do trabalho remunerado das mulheres, nos setores formais e 

informais. Isso foi acompanhado de degradação e precarização desses empregos, através da 

flexibilização e terceirização do trabalho, da ‘desregulamentação’ das leis trabalhistas e 

sindicais, da ampliação do mercado de trabalho informal, bem como, do aprofundamento da 

desigualdade e do desemprego.  



 

 

Isso reforça a tendência das mulheres se situarem cada vez mais, em atividades e 

empregos precários, com rendimentos baixos e pouca capacidade gerencial, e, por 

conseguinte, aprofundam a condição histórica de pauperização das mulheres (HIRATA, 2003).  

Para Lavinas (1996) esta em curso uma tendência à redução no diferencial dos 

rendimentos por sexo e uma ampliação do desnível de renda entre as mulheres. A autora 

aponta que, “numericamente, [...] a pobreza feminina não tem maior expressão que a pobreza 

masculina” (LAVINAS, 1996, p.473). E, nesse sentido, a autora conclui que existem 

desigualdades próprias de gênero e outras que se desenvolvem entre pobres e não-pobres.  

Segundo o PNUD a “feminização da pobreza” é um conceito controverso por agrupar a 

pobreza e a desigualdade de gênero, duas grandes questões atuais. Por essa razão, há uma 

necessidade de se esclarecer o conceito e atribuir indicadores para alocar recursos de forma 

eficiente. Dessa maneira, o conceito deve significar uma mudança nos níveis de pobreza com 

uma tendência desfavorável às mulheres ou aos domicílios chefiados por mulheres. Vale 

ressaltar, que o termo pobreza é compreendido nesta perspectiva como insuficiência de 

renda/consumo, capacidade ou liberdade, e pode ser relacionado a três indicadores ou fatores 

determinantes: a localização, a escolaridade e o número de pessoas por domicílio. Apreendido 

na perspectiva de mudança, a “feminização da pobreza” deve implicar em um processo, que 

faça com que as carências implícitas no conceito de pobreza se tornem mais comuns ou 

intensas entre as mulheres ou nos lares por elas chefiados.  

De acordo com Lavinas (1996) a “feminização da pobreza” tem aparecido nos discursos 

governamentais e de agências de cooperação internacional, assim como nas análises teóricas 

de diversas vertentes do feminismo como um fenômeno contemporâneo, e, que tem como 

característica reunir duas fragilidades: ser mulher e ser pobre. Por essa razão, esta categoria 

sexuada se refere à mulher pobre.  

Já para Castro (2001) a “feminização da pobreza” deve ser compreendida a partir das 

transformações no mercado de trabalho e nas políticas sociais de emprego e renda 

direcionadas à elevação da quantidade de postos de trabalho, ou compensatórias, tais como, 

capacitações e transferências de renda, bens e serviços. A autora aponta a apropriação do 

conceito para justificar políticas compensatórias e fragmentar os direitos sociais conquistados 

pela classe trabalhadora. Nessa lógica, se escolhe um grupo de beneficiários (as), deixando de 

fora uma grande parcela da população em condição semelhante. 

Considero que o conceito de “feminização da pobreza”, como esta sendo analisado nas 

últimas décadas, tem uma interpretação ambígua e fetichizada, e, vem sendo utilizado por 

forças sociais contraditórias. Em outras palavras, um conceito que agrada gregos e troianos. 



 

 

Além disso, tem uma forte funcionalidade para a lógica do modo de produção capitalista, assim 

como, não analisa a dominação e exploração das mulheres de forma aprofundada.  

Em primeiro lugar, porque parte do pressuposto de que a pauperização das mulheres é 

um processo recente, entretanto, as mulheres, historicamente, não dispunham em seu poder 

dos meios de produção, não participavam das grandes decisões coletivas, nem tão pouco 

tinham acesso a construção do conhecimento. Por essa razão não é pertinente dizer que 

houve uma “feminização da pobreza” como uma questão processual e situada nos últimos 

trinta anos. Em segundo lugar, o processo de aprofundamento da pobreza feminina, deve ser 

pensado como parte do processo de empobrecimento da classe trabalhadora no pós 1970. 

Isso porque, as medidas para retomar o ciclo expansivo e acumulativo do capital nos anos 

1980, baseadas no receituário neoliberal, não foram capazes de superar a crise capitalista, 

entretanto afetaram a condição de vida da classe trabalhadora. De forma que houve uma 

agudização da desigualdade social, acompanhada da fragilização dos direitos sociais, e, nesse 

contexto, uma apropriação dos segmentos historicamente explorados/dominados para expandir 

a acumulação. 

Homens e mulheres são explorados no modo de produção capitalista, mas há 

particularidades na forma de exploração feminina que requer além da luta anticapitalista, uma 

ação coletiva das mulheres capaz de construir uma sociedade verdadeiramente emancipada, 

autodeterminada e livre. 

 

6 “FEMINIZAÇÃO DA POBREZA” E AS POLÍTICAS SOCIAIS FOCALIZADAS NAS 

MULHERES 

 

  Quero sustentar em minha análise, que a partir da década de 1970, com o processo de 

reestruturação do sistema do capital, se dimensiona uma forte preocupação, teórica e política, 

com o aprofundamento da chamada “questão social”, e, por conseguinte, com a expansão da 

pobreza como elemento capaz de ameaçar a retomada do ciclo expansivo/acumulativo 

capitalista. No campo teórico, elaboraram-se categorias analíticas para compreender essa 

“nova” realidade, tais como, desfiliação, “nova pobreza”, “apartação social”, “exclusão”, “nova 

questão social”, entre outras, articuladas a perspectivas teóricas funcionalistas, estruturalistas e 

pós – modernas.  

Nesse sentido, a pobreza ganha status de centralidade no discurso das agências 

internacionais de cooperação, isso pode ser observado nos relatórios anuais do Banco Mundial 

e nas indicações sobre políticas de desenvolvimento, que dimensionam a pobreza como foco 

central de intervenção e limite para o crescimento econômico. Tal contexto propicia a 



 

 

formulação de políticas sociais fragmentadas, focalizadas e de transferência de renda, com 

direcionamento de grande volume de recursos, inclusive estatais. Um exemplo disso são as 

políticas de assistência social formuladas pelo Governo Lula, principalmente as referentes à 

transferência de renda, como o Bolsa família.  

Convém mencionar que a “questão social” passa a ser compreendida como um 

problema relacionado à ruptura com os vínculos familiares e sociais, capaz de desequilibrar a 

coesão social. Por essa via, a “questão social” deve ser enfrentada por meio do incentivo ao 

empreendedorismo, empoderamento, integração social e solidariedade mútua. Ou seja, como 

uma questão do campo individual, em que os indivíduos podem superar a situação de 

vulnerabilidade e alcançar o sucesso por meio da sua autodeterminação e vontade. Essa 

análise desconsidera a compreensão que a desigualdade social é um elemento constitutivo e 

constituinte da lógica de acumulação capitalista.  

De acordo com Montaño (2006) as novas configurações do modo de produção 

capitalista no pós-1970 demandam novas formas de tratar a “questão social”, com o 

fortalecimento do terceiro setor e diluição da responsabilidade do Estado no trato da questão, e 

com alteração significativa na orientação das políticas sociais.  

Por tudo isso, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio e Fundo Monetário 

Internacional vêm somando esforços junto aos governos dos países em desenvolvimento, para 

reduzir a pobreza, através de investimentos na esfera social. 

Inclusive, com base na noção de feminização da pobreza, essas organizações 

internacionais recomendam por meio do documento Toward gender equality de 1997, a 

focalização das políticas de combate à pobreza nas mulheres. 

Uma referência importante nesse debate, é que o movimento feminista muito 

pressionou pela adesão de uma perspectiva de gênero na elaboração das políticas sociais e 

por políticas públicas específicas para as mulheres. E, nessa correlação de forças, aconteceu 

uma absorção por parte das instituições governamentais e de cooperação internacional de 

elementos do discurso feminista acerca da histórica pauperização das mulheres, 

principalmente, a partir da Conferência de Pequim em 1995.  

Essa conjuntura impulsionou inúmeros estudos acerca da condição da mulher, que 

demonstraram um intenso empobrecimento feminino, mesmo com o aumento de sua 

participação no mercado de trabalho e de sua base educacional. Dessa forma, passou-se a 

reproduzir nos campos teórico e político, que a pobreza feminina deveria ser o foco da ação 

para redução da pobreza, pela via de sua inserção em postos de trabalho, e, principalmente 

pela efetivação de políticas sociais focalizadas nas mulheres pobres.  



 

 

Nesse sentido, houve uma re-significação ideológica do debate feminista acerca da 

pauperização das mulheres, com ampliação dos estudos sobre “feminização da pobreza”. O 

que, em certa medida, legitimou ainda mais o processo de focalização das políticas sociais, 

que pressupõem a comprovação de renda, contrapartida dos (as) beneficiários (as) e 

responsabilização das mulheres pela eficiência das políticas. 

É preciso analisar que enfoque de gênero e centralidade na mulher são perspectivas 

totalmente diferentes, a primeira significa que as desigualdades entre homens e mulheres 

devem ser enfrentadas no contexto do conjunto das desigualdades sociais. Já a segunda, 

compreende a mulher como objeto de sua ação, e não as relações entre os gêneros e seus 

antagonismos. 

Penso por tudo isso, que o que temos são políticas com centralidade na família, 

especialmente nas mulheres, em que se transfere a responsabilidade do Estado com o 

enfrentamento da “questão social” para a sociedade civil e a unidade familiar. Nesse horizonte, 

a mulher passa a ter responsabilidade pela eficiência das políticas sociais, assim como, a ser 

compreendida como um instrumento de desenvolvimento social. 

Além desses elementos, as políticas focalizadas nas mulheres, em geral, 

instrumentalizam os papéis sociais atribuídos às mulheres, principalmente, os relacionados à 

esfera reprodutiva. Assim, a transferência de bens ou atividades de capacitação, desenvolvidas 

por essas políticas, reforçam as habilidades consideradas adequadas às mães/donas-de-

casa/não-trabalhadoras.  

O debate sobre a relação entre “feminização da pobreza” e as políticas sociais 

focalizadas na mulher tem sido crescente nos últimos anos, e, inclusive alguns segmentos do 

movimento feminista criticam a focalização de “mulheres em geral”, defendendo o 

reconhecimento das diferenças entre as próprias mulheres. Assim, propõe uma “focalização 

dentro da focalização”, capaz de dá conta dos segmentos de mulheres mais vulneráveis, tais 

como, as mulheres negras, mulheres mães solteiras, mulheres lésbicas, entre outras, que 

nessa perspectiva, somam explorações. 

 Contrariando essas perspectivas, Lavinas (1996) e Castro (2001) apontam à 

necessidade de se defender políticas públicas mais universais, que visem reduzir a 

pauperização da classe trabalhadora e não de grupos específicos de pobres, mesmo que 

sejam de mulheres. Todavia, apontam a necessidade de compreender que há desigualdades 

entre homens e mulheres que devem ser analisadas e consideradas na elaboração e execução 

de programas governamentais.   

Considero que a fragmentação das políticas articulada a mobilização de setores do 

movimento feminista por políticas cada vez mais direcionadas a “grupos específicos”, 



 

 

aprofunda o processo de pauperização crescente da classe trabalhadora, e, das particulares 

formas de pauperização das mulheres, assim como obstaculariza a compreensão do fenômeno 

de forma profunda e crítica. 

Essa forma de inserção das mulheres nas políticas sociais está em perfeita consonância 

com o projeto neoliberal que prevê a desarticulação da Seguridade Social, o desmonte dos 

direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora, a privatização dos bens e serviços 

sociais que possam ser lucrativos, acompanhado da precarização das políticas de assistência 

social. Nesse sentido, é imprescindível analisar a processo específico de exploração das 

mulheres, articulado a questão de classe/raça/orientação sexual e geração, e também, da 

defesa dos direitos sociais e de políticas universais de redistribuição de riqueza. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A “feminização da pobreza” é um conceito polissêmico e palatável, que precisa ser mais 

profundamente teorizado. Vem sendo utilizado em níveis de compreensão diversos, desde o 

pensamento comum mais elementar, até o teórico, mais sofisticado. Além disso, tem adesão 

dos sujeitos sociais diversos e antagônicos, fazendo parte do discurso da “direita” e “esquerda”, 

e nesse sentido, adquire uma interpretação fetichizada. 

Ademais, é um conceito que explica o fenômeno de empobrecimento feminino, situado 

nas últimas três décadas, capaz de justificar a necessidade de políticas fragmentadas, 

desarticuladas e focalizadas nas mulheres. 

E por essas razões, não consegue dá conta de compreender/analisar a relação dialética 

entre o aprofundamento da pobreza feminina e a crise do modo de produção capitalista no pós-

1970.   

 Por tudo isso, é necessário (re) atualizar o debate sobre “feminização da pobreza” e a 

relação do movimento feminista com Estado, numa perspectiva de totalidade. Até para não se 

aderir ao pensamento pós-moderno, conservador e (neo) liberal, próprios de um movimento 

feminista de direita. 
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