
 

 

                   

POLÍTICAS DE GÊNERO OU POLÍTICAS PARA AS MUHERES? 

 

Ana Lole1 
 
 

RESUMO 
 
Neste trabalho partimos da hipótese de que os cenários sócio-
ocupacionais do Serviço Social na atualidade, marcados por 
políticas sociais setorializadas, fragmentadas e de cunho 
feminilista e familista, impactam o exercício profissional e, mais 
lentamente, a formação dos assistentes sociais. Considerando 
a crítica à natureza dessas políticas, fragmentadas e 
focalizadas, não se pode desprezar os “avanços institucionais” 
que ao longo dos anos de 1980 e 1990 as lutas particularistas 
empreenderam em termos da visibilidade e da legitimidade do 
“problema das mulheres”; o que torna tão valiosas as políticas 
de equidade em nossos tempos. 
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ABSTRACT 
 
In this work we start from the assumption that the socio-
occupational scenarios of social work today, marked by 
setorializadas, fragmented and feminilista and familista nature 
social policies, impact professional practice and, more slowly, 
the training of social workers. Considering the critical nature of 
these policies, fragmented and focused, one can not disregard 
the “institutional progress” that over the years of 1980 and 1990 
particularistic struggles waged in terms of visibility and 
legitimacy of the “women's issue”; what makes it so valuable 
the equity policies in our times. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O debate das políticas sociais é fundamental na formação profissional dos 

assistentes sociais2, tendo sido inclusive definido como o objeto da intervenção profissional 

no currículo de alguns cursos de graduação que fizeram suas revisões a partir da 

reconceituação do Serviço Social3. Ainda que nas décadas seguintes a discussão sobre a 

matéria da atuação profissional tenha caminhado para a “questão social”, em suas múltiplas 

expressões, a política social constitui o cenário que emoldura os espaços sócio-

ocupacionais da profissão. 

Desta forma, pretendemos trazer subsídios para a reflexão das políticas sociais 

para além de sua constituição como um componente curricular e de principais 

empregadores de assistentes sociais. Nessa direção, buscamos visualizar as políticas 

sociais como uma das formas de enfrentamento da “questão social” e, sobretudo, localizar 

nelas expressões das relações de gênero, materializadas em políticas sexualizadas. Este se 

torna um cenário de produção de demandas de trabalho crescente para os assistentes 

sociais que desafia os fundamentos teórico-conceituais e técnico-operativos da profissão. 

Não estamos negando as iniciativas pioneiras nessa matéria
4
, mas essas iniciativas ficaram 

marginalizadas no debate profissional e só recentemente localizamos indícios de sua 

inserção na agenda profissional, muito por causa da dinâmica e da configuração das 

políticas sociais que “força” o debate de gênero no Serviço Social devido ao exercício 

profissional. 

                                                 
2
 Mioto e Nogueira (2013) ao discutirem a política social e a intervenção do Serviço Social lembram o 

início do debate sobre política social e o fazer profissional a partir do “lançamento pela Editora Cortez 
do primeiro número da revista Serviço Social & Sociedade. Publicada em setembro de 1979, tem 
como tema central a política social e traz no primeiro artigo a manifestação do então Conselho 
Federal de Assistentes Sociais (CFAS), intitulado Pela prática dos direitos sociais, abordando „a 
dimensão política da Política Social a partir da compreensão própria do Serviço Social‟” (CFAS, 1979, 
p. 5 apud MIOTO; NOGUEIRA, 2013, p. 64). 
3
 Este é o caso da revisão curricular da FSS/UERJ, de 1993, a qual estabelece que “a formação 

profissional deve favorecer a compreensão do Serviço Social nas e a partir das tramas sócio-
institucionais, que configuram o campo das Políticas Sociais públicas e privadas” (UERJ, 1992, p. 4). 
4
 É importante lembrar os esforços de Suely Gomes Costa e Marlise Vinagre, que entre outras 

iniciativas foram pioneiras na criação nos anos 1980 de uma disciplina de gênero na Escola de 
Serviço Social da UFF; ainda nessa universidade a criação do Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Política Social, com ênfase em pesquisas na área de gênero no início dos anos 2000; grupo de 
estudos de gênero formado por professores da Escola de Serviço Social da UFRJ, com a assessoria 
de Heleieth Saffioti; as pesquisas de professores da UERJ nos anos de 1990 que levaram à criação 
de um Programa de Estudos e Pesquisas na área de gênero e à introdução no currículo da época de 
uma disciplina na graduação. Nos anos 1980, a UFRJ foi pioneira na oferta de campo de estágio 
supervisionado em Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), além de uma 
disciplina eletiva sobre a matéria. 



 

 

                   

Convém mostrar ainda que a partir da década de 1990 um conjunto de 

regulações – entre Leis, normatizações, programas e políticas públicas – passa a apresentar 

temas vinculados a desigualdades de toda ordem (gênero, sexualidade, geração, raça/etnia 

entre outras) na agenda de intervenção do Estado. 

 

2. POLÍTICA SOCIAL, RELAÇÕES DE GÊNERO E SERVIÇO SOCIAL 

 

O caráter focalista e descontínuo, portanto, fragmentado das políticas públicas 

brasileiras não altera o quadro das desigualdades sociais, pois as mesmas necessitam de 

investimentos substantivos e substanciais em políticas sociais universais. Contudo, partimos 

da ideia de que para alcançarmos um escopo universal fundamentalmente é necessário o 

reconhecimento de demandas “particulares”, sem que isso se torne em particularismos. 

Diferenciamos da compreensão usual da noção de totalidade, a apreendemos como síntese 

das particularidades e não negação destas. 

Rouanet problematiza as correntes feministas que buscam subterfúgio em 

afirmações particularistas. O autor aponta que esse fetichismo da particularidade ou a 

hipostatização da diferença denuncia o caráter ideológico do momento histórico que 

vivenciamos. Neste sentido, o adversário não é o universal e sim o particular. Na passagem 

a seguir, observamos tal problematização do autor: 

[...] O que está em jogo não são os direitos das mulheres e dos negros, e sim os 
direitos dos indivíduos de uma certa etnia e de um certo sexo, que querem 
emancipar-se da discriminação que sofrem enquanto seres humanos, e que só 
podem fazê-lo através de um modelo de homem universal, cujos direitos incluem a 
não-discriminação por motivos de sexo e de raça. (ROUANET, 1993, p. 71, grifo do 

autor). 
 

No que tange às demandas de gênero, observa-se o caráter contraditório nas 

formulações das políticas sociais. Se, por um lado, não se pode negá-las como fruto das 

lutas sociais dos movimentos feministas e de protagonismos de diversas ordens, por outro a 

configuração destas na qualidade de Políticas de Mulheres acarreta algumas tensões, que 

comprometem a ideia de universalidade. 

Em primeiro lugar, a ideia de política para as mulheres não incorpora os avanços 

dos estudos de gênero que introduz no debate uma perspectiva relacional e de poder como 

algo histórico, cultural e não fixo. Esta inflexão no campo das políticas sociais implicaria 

recolocar os termos da ação, incorporando de um modo mais complexo o conjunto das 

desigualdades apreendidas na perspectiva das relações de gênero. Em segundo lugar, as 

políticas com foco nas mulheres seguem reiterando lugares tradicionais de gênero, 

localizando e mantendo-as exclusivamente na condição de domesticidade e reprodução 

social. 



 

 

                   

O campo das políticas sociais tem se operado através da feminilização da 

pobreza
5
 e da familização

6
. Essas tendências têm sido as formas pelas quais o Estado se 

utiliza para enfrentar a “questão social”. Percebemos essa tendência no campo das políticas 

públicas, particularmente naquelas que compõem o sistema de Seguridade Social, com 

destaque para as áreas da saúde e da assistência social. Considerando que os assistentes 

sociais atuam nesses espaços sócio-ocupacionais e que essas tendências exigem uma 

aproximação com o debate das relações de gênero, identificamos um forte elemento para 

que os estudos de gênero adquiram uma presença maior na formação profissional na 

atualidade, já que a formação não está dissociada da atuação profissional. 

Sendo assim, no que tange ao Serviço Social, o debate de gênero: 

[...] instiga análises das políticas sociais que revelem ao mesmo tempo o árduo 
campo de conquista de direitos, mas também as contradições sociais, políticas e 
culturais produzidas, considerando-se para tanto, os distintos investimentos 
narrativos em torno do gênero. (ALMEIDA, 2011, p. 26). 
 

O conceito de feminilização da pobreza foi cunhado nos Estados Unidos (EUA), 

no final da década de 1970, pela socióloga americana Diana Pearce com o trabalho 

intitulado The feminization of poverty: Women, work, and welfare (1978) e sua expansão 

para a América Latina acontece durante a década de 1990. O uso deste conceito está longe 

de ser uniforme ou de referir-se aos mesmos processos históricos e sociais. Em geral, é 

usado sem maiores esclarecimentos a respeito de seu significado específico, para se referir 

à “crescente predominância de mulheres entre a população empobrecida” (AGUILAR, 2011, 

p. 127). 

Nos EUA a noção de feminilização da pobreza teve seu relevante 

desenvolvimento na década de 1980, num contexto onde o debate sobre as políticas sociais 

era impulsionado por reformas neoconservadoras. Nesta direção, precisamos analisar as 

contribuições efetivas que as políticas sociais que tangenciam os estudos de gênero 

apresentam. Tendo o cuidado para não fazer análises unilaterais, por isso consideramos 

relevante o debate sobre a noção de feminilização da pobreza. A expansão do debate e de 

políticas e programas voltados para a feminilização da pobreza, nos anos de 1990, fez com 

que os organismos internacionais incorporassem esse conceito em seu discurso e como 

requisito para financiamento. Desta forma, temos um discurso centrado nas mulheres ao 

                                                 
5
 Na contemporaneidade, utiliza-se o conceito de “feminilização da pobreza” com um discurso 

focalizado nas mulheres em detrimento das relações de gênero. É considerado um conceito 
polêmico, pois agrupa duas problemáticas: a pobreza e a desigualdade de gênero, correndo-se o 
risco de reforçar estereótipos de vulnerabilidade e pobreza, que associam negativamente chefia 
feminina a esse contexto de modo a identificar tais famílias como símbolo de desorganização (cf. 
MACEDO, 2008). 
6
 Familização é apreendida como a perspectiva em que as políticas públicas concebem que as 

famílias precisam assumir a responsabilidade primordial pela proteção social de seus membros 
(ESPING-ANDERSEN, 2000). Ou seja: o familismo evidencia a redução do Estado na garantia de 
proteção social. 



 

 

                   

invés das relações de gênero e em muitos casos substituindo uma categoria por outra 

(AGUILAR, 2011). 

Sobre os programas governamentais de combate à pobreza, voltados em 

especial para as mulheres pobres, Diana Pearce (1978) considera esses programas como 

“Workhouses sem paredes”, os quais aprofundaram as desigualdades. Segundo a autora, 

esses programas têm reproduzido e institucionalizado as desvantagens das mulheres que 

enfrentam situações de pobreza. 

A instalação da feminilização da pobreza e suas definições operacionais como 

um fato consumado não ocorre em um vácuo, pelo contrário, está configurado em formas 

anteriores sobre lugares socialmente construídos entre homens e mulheres, suas condições 

de vida e a definição de estratégias de intervenção sobre os problemas sociais hegemônicos 

em cada momento. Aguilar (2011) considera uma ambiguidade o uso da categoria gênero 

como sinônimo da categoria mulher, sem considerar o caráter relacional da perspectiva de 

gênero, tal como acentuamos em nossa reflexão anteriormente. Neste sentido, ressalta a 

autora, a feminilização da pobreza não considera as condições de desigualdades sociais; 

ponderando somente o quantitativo de mulheres entre a população pobre e as mulheres 

“chefe de família” sem levar em conta as relações hierárquicas entre homens e mulheres na 

esfera doméstica. 

Observamos que a feminilização da pobreza no cenário contemporâneo surge 

como um fenômeno de destaque diante do crescimento da pobreza em escala mundial, 

sugerindo “uma categoria sexuada que parece ter características próprias ao reunir duas 

fragilidades: ser do sexo feminino e ser carente”, referindo à mulher pobre (LAVINAS, 1996, 

p. 464). 

Segundo Lavinas (1996), pesquisas têm revelado que a mudança na 

composição familiar altera a dinâmica familiar dos setores mais empobrecidos da população; 

onde a mulher passa a acumular, sozinha, funções de provedora e de responsável exclusiva 

pela esfera da reprodução. Revelam, também, que é crescente o número de mulheres 

chefes de família que se tornam mais vulneráveis na medida em que ocorre um alto grau de 

discriminação da mão de obra feminina, com rendimentos inferiores e o desempenho das 

tarefas mais desqualificadas. Essas alterações ocorridas na família têm “levado à 

formulação de alternativas de combate à pobreza com base em políticas sexuadas, que 

contemplam a dimensão de gênero e priorizam as mulheres nos programas voltados a este 

fim” (LAVINAS, 1996, p. 464). 

A presença feminina nas políticas sociais é observada desde a década de 1990, 

sobre o que destacamos alguns documentos que retratam esta questão: na IV Conferência 

das Nações Unidas sobre a Mulher, realizada em Beijing (1995), foi apontado que 70% dos 



 

 

                   

pobres do mundo eram mulheres; o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), através do Relatório de Desenvolvimento Humano (1997), assinalava um 

predomínio das mulheres entre os pobres; o Banco Mundial publicou um documento, 

Toward gender equality (1997), onde expressava a ideia de feminilização da pobreza 

indicando a focalização nas mulheres em políticas de combate à pobreza. 

Assim, os programas de transferência de renda criados a partir da década de 

1990, por exemplo, passam a priorizar as mulheres como beneficiárias com as mais 

diversas justificativas. No caso brasileiro, temos o Programa Bolsa Família (PBF), o qual 

deveria direcionar suas ações para a família – já que este passou, a partir dos anos 20007, a 

ocupar um lugar de centralidade no campo das políticas sociais públicas, com destaque 

para as políticas de saúde e de assistência social –, entretanto, o mesmo reforça a 

focalização na figura feminina. Na legislação do PBF8 é exposto em seu artigo 23-A que: “O 

titular do benefício do Programa Bolsa Família será preferencialmente a mulher, devendo, 

quando possível, ser ela previamente indicada como responsável pela unidade familiar no 

ato do cadastramento”. O que nos remete ao debate sobre mulher chefe de família. 

Temos vivenciado um momento em que as políticas sociais colocam em cena a 

questão da família, pois a crise do Estado de Bem-Estar originou na: 

[...] adoção de uma „solução familiar‟ para a proteção social, quando se caminhou 
para a redução de dependência em relação aos serviços públicos e para a 
„redescoberta‟ da autonomia familiar enquanto possibilidade de resolver seus 
problemas e atender suas necessidades. (MIOTO, 2008, p. 139). 
 

Esse debate é importante para os profissionais que trabalham no campo das 

políticas sociais, destacando-se a atuação do assistente social, na medida em que permite a 

reflexão sobre as implicações das relações família e política social no cotidiano do exercício 

profissional. 

Com a Constituição Federal de 1988, temos uma redescoberta da família como 

fonte privada de bem-estar social. A família é reconhecida como provedora informal de bem-

estar, juntamente com outros sujeitos independentes do Estado, como a vizinhança e as 

redes de amigos. Costa (2002) evidenciou em seu estudo sobre a montagem do sistema de 

proteção social brasileiro, de que modo este contou com o trabalho informal de mulheres 

seja na condição de maternagem, seja na transferência de cuidados a outras mulheres. 

Assim, compreende-se que é na família que se dá, de regra, a reprodução humana, a 

socialização das crianças e a transmissão de ensinamentos que perduram, por vezes, ao 

longo de toda a vida dos indivíduos. Na cena contemporânea, o pluralismo de bem-estar é 

                                                 
7
 O PBF foi criado no Governo Lula, em 2003, com o objetivo de unificar os programas implantados 

pelo Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC): Bolsa Escola, Auxílio Gás, Bolsa Alimentação e 
Cartão Alimentação. 
8
 BRASIL. Decreto n. 5.209 de 17 de setembro de 2004. Regulamenta a Lei n

o
 10.836, de 9 de janeiro 

de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, e dá outras providências. Brasília, DF, 2004. 



 

 

                   

também uma tática de “esvaziamento da política social como direito de cidadania, já que, 

com o „desvanecimento das fronteiras entre as esferas públicas e privadas‟, se alarga a 

possibilidade de privatização das responsabilidades públicas, com a consequente quebra da 

garantia de direitos” (PEREIRA, 2006, p. 33). 

Nesta perspectiva, poderíamos considerar o PBF como um programa de cunho 

“familista”. Isso significa dizer que: 

Na verdade, aquilo que aparece como uma estratégia para empoderar as mulheres 
está embasado e reforça uma ideia de papel social feminino, bastante tradicional 
como mãe que sacrifica seus interesses em prol dos da família. [...] Vale dizer ainda 
que os programas se apoderam em parte do controle de suas vidas (ao estabelecer 
seus compromissos em relação às condicionalidades) e de suas agendas. Assim, a 
utilização do termo empoderamento, caro ao feminismo, para justificar a designação 
das mulheres como beneficiárias dos programas oculta a presença de pressupostos 
que podem ser conflitantes em termos de alterar as distribuições de poder na 
família, estimulando relações igualitárias entre homens e mulheres. (FONSECA, 
2010, p. 9-10). 
 

Na década de 1980, quando muitas das reivindicações feministas se traduziram 

em programas e políticas, a criação dos Conselhos dos Direitos da Mulher e outras 

instâncias de participação política, buscavam formular propostas e delimitar orientações que 

visavam introduzir a dimensão de gênero nas políticas públicas. Porém, apesar de 

percebermos um avanço, como, por exemplo, a formulação do Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e a implementação de medidas de combate à violência 

doméstica e sexual; notamos que as ações apesar de pretenderem abarcar o debate de 

gênero, ainda, são voltadas para as mulheres (LAVINAS, 1996). O que leva à apartação dos 

homens e, desta forma, sexualiza as políticas. 

No caso, por exemplo, do PAISM, em sua estrutura e ações, acaba por distinguir 

lugares sociais sexuados, que conformam desigualdades de gênero, o que dificulta a 

concretização dos próprios direitos reivindicados. Ou seja: criado em 1983, para vencer a 

tendência de reduzir a mulher à sua função reprodutora, confirmou essa função e chegou 

aos anos 2000 como um espaço eminentemente feminino. Porém, cabe ressaltar que as 

mulheres nas conferências do Cairo (1994) e Beijing (1995) insistem na convocação da 

partilha de responsabilidades dos homens na saúde reprodutiva, no intuito de promover uma 

equidade de gênero e de compartilhar questões referentes ao comportamento sexual e 

reprodutivo, respectivamente. 

Nessa direção, Lavinas (1996) busca avaliar se as políticas de combate à 

pobreza devem ser sexuadas, tratando, portanto, diferentemente homens e mulheres e 

procura definir qual o melhor espaço para a implementação de políticas com perspectiva de 

gênero. A autora destaca que: 

O feminismo, na sua prática política e no seu reiterado compromisso com a 
construção de categorias que dêem conta, no plano conceitual, de forjar 
instrumentos para apreender a realidade e transformá-la – perfil que, felizmente, nos 
afasta de etiquetas pós –, encontrou nas relações sociais de gênero a ferramenta 



 

 

                   

adequada para tirar o foco do ser mulher – seja como objeto de estudo, de política 
social anti-discriminatória, de luta ideológica – e colocá-lo nas relações entre os 
sexos, relações essas assimétricas, contraditórias, antagônicas, base de uma 
desigualdade que vem de longe e que encerra as mulheres, no plano material e 
simbólico, em espaços subordinados e papéis e funções desprestigiados, 
desqualificados e, portanto, mal remunerados. (LAVINAS, 1996, p. 465, grifo da 
autora). 
 

Ao enfatizar a feminilização da pobreza é importante considerarmos que 

estamos falando de mulheres pobres, as quais, segundo Lavinas (1996), não irão buscar 

construir uma cidadania própria a partir do predicado de pobreza, pois não é possível 

reivindicar o direito de ser pobre. Por isso mesmo, mulher pobre é uma forma de 

“categorização social forçosamente gestada pelas instituições, pelas elites pensantes, pela 

classe política. Não é um processo identitário com vistas à constituição de um campo 

legítimo de interesses e a mecanismos de representação” (LAVINAS, 1996, p. 466). 

A autora elabora uma crítica fina à falta de reconhecimento das potencializações 

entre as categorias classe e gênero, ressaltando que a “pobreza de milhões de mulheres 

não é apenas relativa, na relação com o sexo oposto, portanto, no que ela tem de 

decorrente das desigualdades de gênero, mas absoluta – e disso parecemos não estar tão 

conscientes” (LAVINAS, 1996, p. 470). Ao considerar que a pobreza é relativa e absoluta9, 

Lavinas busca responder seu questionamento se as políticas de combate à pobreza devem 

ser sexualizadas; afirmando que as mesmas devem ser universais e não hierárquicas, 

conforme podemos verificar no fragmento abaixo: 

Não sendo a mulher pobre mais desigual do que a mulher não pobre, no interior das 
relações sociais de gênero, julgamos importante que as políticas de combate à 
pobreza não sejam sexuadas, sendo, ao contrário, abrangentes, universalizantes e 
não hierarquizantes. Não nos parece pertinente priorizar este ou aquele subgrupo – 
em função do sexo, da cor, do número de filhos, da situação conjugal – em 
detrimento de outros igualmente desassistidos, fragilizados e, sobretudo, 
despossuídos dos meios necessários para uma sobrevivência digna. Se a condição 
de pobre não atenua as disparidades sócio-econômicas entre os sexos, tampouco é 
ampliada ou agravada pelos antagonismos de gênero. (LAVINAS, 1996, p. 478). 
 

Essa leitura não significa tornar invisíveis desigualdades de gênero no acesso à 

riqueza, mas buscar os instrumentos que de fato possam incidir sobre o fenômeno, ao invés 

de fortalecer uma perspectiva que apenas reforça disparidades instrumentalizadas pelo 

gênero. Lena Lavinas (1996) defende, desse modo, políticas de gênero que, segundo ela e 

concordamos com a autora, interfiram na dinâmica da reprodução social, na divisão sexual 

do trabalho entre doméstico e público, pois: 

[...] é neste campo de antagonismos entre os sexos que se define o maior ou menor 
grau potencial de atividade remunerada das mulheres, e, em consequência disso, 
que se define igualmente o leque real de oportunidades que se colocam em termos 
de ocupação e emprego para elas. As mulheres, pobres e não pobres, apresentam 

                                                 
9
 Segundo Laura Tavares Soares (2003, p. 47, grifo da autora), enquanto “o diagnóstico da pobreza 

relativa se faz através da distribuição de renda como um todo, a mensuração da pobreza absoluta é 
feita a partir da quantificação do número de indivíduos ou famílias abaixo de uma determinada linha 
de pobreza”. 



 

 

                   

rendas inferiores às masculinas, taxas de atividades menores, jornadas de trabalho 
reduzidas porque não são ainda uma força de trabalho verdadeiramente livre e 
móvel, evidenciando constrangimentos decorrentes do seu lugar na divisão sexual 
do trabalho doméstico e na maternagem. Políticas de gênero devem buscar atuar 
sobre essa contradição, contribuindo para ampliar e aprimorar a responsabilidade 
dos homens nas tarefas reprodutivas em todos os níveis sociais. (LAVINAS, 1996, p. 
479). 
 

Questões conjunturais estão mudando as relações de gênero. Com a 

reconfiguração do Estado e o crescente desemprego masculino, aumenta o trabalho 

feminino com deslocamento de responsabilidades e de posição nas relações domésticas: 

homens passam a realizar tarefas antes tidas como femininas, enquanto as mulheres 

dirigem-se ao mercado de trabalho. A luta pela igualdade de direitos entre os sexos foi 

fortalecida por este deslocamento de homens e mulheres nos espaços público e privado. 

Pesquisas realizadas anteriormente (LOLE, 2003, 2006), com base em 

observações nas salas de planejamento familiar do Hospital Universitário Antonio Pedro 

(HUAP/UFF/Niterói), confirmam mudanças na esfera da saúde reprodutiva: mulheres que 

buscam a não maternidade, a precariedade do sistema de proteção social brasileiro10, 

homens que buscam a contracepção, ausência de políticas públicas para esse campo entre 

outras. Notamos também, que não somente os motivos econômicos levam mulheres e 

homens à decisão pela cirurgia de esterilização, mas outros tantos. 

Os estudos indicaram que as salas de planejamento familiar do HUAP, a partir 

da promulgação da Lei do Planejamento Familiar, em 1996, e de sua regulamentação, em 

1999, inauguraram o atendimento a homens, mulheres e casais, trazendo elementos de 

avaliação desses impactos: condutas masculinas diante da contracepção e o medo 

masculino de engravidar sugeriram novas referências para pesquisas e práticas 

profissionais nos assuntos da reprodução. Nessas salas, práticas e representações sociais 

evidenciam a reprodução como “coisa de mulher” e organizam o imaginário sobre a 

vasectomia. A rede informal com que homens traçam a busca pelo acesso à vasectomia, 

uma prática social que tem impulsionado importantes conquistas nas políticas de acesso a 

direitos reprodutivos, revela representações sobre virilidade e tradicionais comportamentos 

masculinos e muito indica sobre os impactos da feminilização do PAISM. Daí, o papel 

central ocupado pelas representações sociais na dicotomia entre o masculino e o feminino 

no âmbito da saúde reprodutiva, inscritas num processo de longa duração histórica. 

Assim, corroboramos a preocupação de Lavinas de que as políticas de gênero 

devem atuar na contradição público/privado: 

                                                 
10

 Essa precariedade é visualizada, principalmente, através das formas de proteção social que 
sustentam a ausência de serviços públicos como creches e escolas, fazendo com que essa 
“maternidade transferida” (COSTA, 2002) contribua para desmonte das políticas públicas do sistema 
de proteção social brasileiro. 



 

 

                   

[...] políticas de gênero devem atravessar todo o tecido social combatendo toda 
forma de discriminação por sexo, que, como vimos, não se restringe a este ou 
aquele grupo social. São contradições que exigem tratamento universal. Políticas de 
combate à pobreza, em que o ponto crítico é a insuficiência de renda, não devem 
distinguir patamares de carência, hierarquizando níveis de penúria, de miséria, até 
porque podem estar reafirmando papéis sexuais ao tentar proteger mais este ou 
aquele grupo. Estas também devem abranger (e o desafio é este: garantir acesso a 
todos verdadeiramente necessitados) o universo integral daqueles e daquelas cuja 
cidadania esta ameaçada pela degradação reiterada das suas condições de vida 
mediante a sua quase exclusão da riqueza das sociedades modernas. (LAVINAS, 
1996, p. 479). 
 

Lena Lavinas conclui que há desigualdades que são tipicamente de gênero e 

outras que se dão entre pobres e não pobres. Desse modo, a autora nos apresenta o 

desafio de articular no plano da formulação de políticas os dois paradigmas: “o das 

desigualdades econômicas e o das desigualdades de gênero, combinando-os, mas 

entendendo que ambos não implicam forçosamente a opção por políticas focalizadas, que 

podem tornar-se até vetor de segregação” (LAVINAS, 1996, p. 479). 

No contexto de feminilização das políticas sociais, a feminilização das práticas 

de educação em saúde reprodutiva e a apartação dos homens desse campo demonstram 

condutas peculiares à educação diferenciada por sexos que reafirma divisões sexuais em 

muitas experiências comuns. As pesquisas anteriormente citadas (LOLE, 2003, 2006) com 

grupos de planejamento familiar demonstram que ao incorporar a demanda masculina, é 

evidenciada a exigência de definir novas estratégias de administração da saúde reprodutiva 

e a emergência de novos paradigmas de orientação dessas práticas. Desigualdades sociais 

e sistemas de poder e subordinação estão, por toda parte, nas relações entre homens e 

mulheres em suas muitas interseções etc.. Falta avaliá-los em suas repercussões sobre a 

negação de direitos de cidadania. A sexualização da saúde reprodutiva as coloca em cena. 

Portanto, é necessário, entre outras ações, “a criação de políticas públicas que 

contemplem o aperfeiçoamento dos equipamentos sociais existentes e a criação de novos, a 

formação continuada de profissionais que atuam nessa área” (ALMEIDA, 2007, p. 36). 

Sabemos que os estudos de gênero ainda não fazem parte do processo de gestão e 

planejamento das políticas públicas, apesar de no processo de implementação das políticas 

nos depararmos com essas questões. 

Contudo, o que estamos presenciando nos últimos anos é uma transformação 

política, social e econômica a qual tem ingerência na flexibilização das relações de trabalho 

(trabalho terceirizado, temporário e em domicílio), na perda dos direitos trabalhistas, no 

aumento do número de famílias chefiadas por mulheres, no aumento das desigualdades de 

renda entre outras. Diante desse quadro de mudanças faz-se necessário apreender como 

os sujeitos vivenciam essas expressões da “questão social”, pois: 

[...] desvelar as condições de vida dos indivíduos, grupos e coletividades com as 
quais se trabalha é um dos requisitos para que se possam decifrar as diversas 



 

 

                   

formas de luta, orgânicas ou não, que estão sendo gestadas, alimentadas, com 
inventividade, pela população. (PAIVA, 2000, p. 84). 
 

Assim, a ideia de emancipação, cunhada pela tradição marxista, contraria o 

pensamento neoliberal, pois a mesma preconiza uma cidadania para todos e não a sua 

restrição, conforme se materializa através das políticas focalizadas, privadas e sexualizadas 

desenvolvidas nesse período de hegemonia do neoliberalismo. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste artigo foi debater as políticas de gênero no contexto atual. A 

formulação dessas políticas sociais por recortes de gênero e outros marcadores sociais, ao 

mesmo tempo em que atendem a demandas das lutas sociais pelo reconhecimento de 

direitos, também possibilitam a fragmentação e desmobilização do projeto de emancipação 

quando se tornam lutas particularistas. 

Buscamos recuperar que apesar dos estudos de gênero terem sido incorporados 

na agenda de intervenção do Estado através de um conjunto de regulações, no processo de 

implementação dos programas e políticas públicas observamos o foco na mulher através da 

feminilização da pobreza e da familização. 

Nesse contexto, faz-se necessário recuperar o debate sobre universalismo, o 

qual implica no reconhecimento da diferença, uma vez que para alcançarmos a 

emancipação humana é necessário que as particularidades sejam respeitadas, mas sem 

conduzir a lutas particularistas. 
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