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EIXO TEMÁTICO 9 | QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA ETNIA E GERAÇÃO

 

A QUESTÃO DE GÊNERO NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: um 
debate necessário 

 
THE ISSUE OF GENDER IN SOCIAL ASSISTANCE POLICY: a necessary debate 

 
Taynara Amorim Garcia1 

 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo promover uma discussão teórica 
sobre a questão de gênero na Política de Assistência Social. Pretende-se 
problematizar os papéis historicamente atribuídos às mulheres na 
sociedade e especialmente na Assistência Social, através da centralidade 
que os papéis femininos assumem pela divisão sexual do trabalho. A 
partir das análises teóricas, verificou-se uma grande tendência para 
fragmentação das políticas sociais brasileiras, onde se apresentam cada 
vez mais sob a ótica da solidariedade apoiado na família e 
principalmente sob a responsabilização das mulheres na condução dos 
cuidados e tarefas tipicamente femininas. Nesse sentido, o modelo 
familista, reforça a naturalização de papéis conservadores de gênero. 

 
Palavras-chave: Política de Assistência Social; Gênero; Mulheres. 

 

ABSTRACT 
This article aims to promote a theoretical discussion on the issue of 
gender in Social Assistance Policy. It is intended to problematize the 
roles historically attributed to women in society and especially in Social 
Assistance, through the centrality that female roles assume by the 
sexual division of labor. From the theoretical analyses, there was a great 
tendency towards fragmentation of Brazilian social policies, where they 
are increasingly presented from the perspective of solidarity supported 
by the family and mainly under the responsibility of women in the 
conduct of typically female care and tasks. In this sense, the familyist 
model reinforces the naturalization of conservative gender roles. 

 
Keywords: Social Assistance Policy; Genre; Women. 

 

 
1 Graduada em Serviço Social – FACAM. Pós-graduada em Políticas Públicas e Gestão da Assistência Social – 
LABORO. taynara.garcia.tg@gmail.com. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A trajetória da Assistência Social é marcada por ações clientelistas e de benevolência, 

praticadas em seu primórdio principalmente pelas Damas de caridade2, tendo, dessa forma, 

questão de gênero imbricada desde seu surgimento. 

O processo de considerar a questão social como problema resultante da relação 

contraditória do capitalismo sobre o trabalho e enfrentar suas manifestações com ações 

estatais foi longo e ocorreu lentamente, e atualmente mesmo com os diversos avanços no 

campo legal e formal, a política de assistência social ainda carrega essas perspectivas 

assistencialistas, clientelistas e com a marca de gênero. 

Por conseguinte, a discussão em torno da Política de Assistência Social, no tocante ao 

reforço dos papéis tradicionais de gênero é relativamente nova, por esse motivo, o presente 

artigo se propõe a trazer subsídios para esta reflexão, ainda que introdutório e sem a intenção 

de esgotar o assunto. 

O debate sobre as questões de gênero que será apresentado nesta pesquisa foi 

analisado atrelado à relação de produção e reprodução do capital, pois, visualizam-se os 

desmontes de direitos sociais que ocorrem no bojo do Estado capitalista, que traz como 

tendência investir em políticas públicas focalizadas e fragmentadas, que cada vez mais se 

apresentam sob a ótica da solidariedade apoiado na família e principalmente sob a 

responsabilização das mulheres na condução dos cuidados e tarefas tipicamente femininas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Com apoio nas ideias introdutórias e com o intuito de dar continuidade ao debate, este 

trabalho traz inicialmente uma breve discussão teórica acerca das categorias gênero e 

patriarcado, posteriormente a problematização sobre o papel que atribuído à mulher ao longo 

dos tempos na sociedade e especialmente pela política de assistência social e por fim a análise 

sobre o reforço dos papéis de gênero na política de assistência social. 

 
2 Às mulheres burguesas, as damas da sociedade, foi destinada a gestão do social, através da execução de 
atividades socioassistenciais que, no Brasil, se configurou de maneira singular, devido à mediação das relações de 
poder e de sua cultura política, que tem como uma de suas expressões o primeiro-damismo (MEDEIROS; FROTA, 
2011). 
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Para isso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica através de: livros, capítulos de livros, 

artigos, trabalhos monográficos, documentos, teses e trabalhos apresentados em eventos e 

anais de discussão da temática estudada. Sobre pesquisa bibliográfica, Boccato afirma: 

 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de 
referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 
científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 
pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 
apresentado na literatura científica. (BOCCATO, 2006, p. 266). 

 

A pesquisa foi fundamentada no método materialista histórico dialético, com o intuito 

de maior aproximação da realidade, numa perspectiva de superar a aparência em direção à 

essência do fenômeno e produzir novos conhecimentos sobre a realidade social. 

 

3 ASSISTÊNCIA SOCIAL E GÊNERO: HISTÓRIA E CONCEITOS 

 

3.1 DISCUTINDO GÊNERO 

 

Utiliza-se o conceito de gênero elaborado por Safiotti, a qual assinala que: 

 

A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída através da 
atribuição de distintos papéis, que a sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes 
categorias de sexo. A sociedade delimita, com bastante precisão, os campos em que 
pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe os terrenos em que pode atuar 
o homem. (SAFIOTTI, 1987, p. 8). 

 

Nesse sentido, compreende-se por papéis tradicionais de gênero o conjunto de padrões 

comportamentais que são aprendidos/ensinados a cada sexo por e cada sociedade. Desse 

modo, gênero se opõe ao sexo, enquanto o primeiro se refere ao que é socialmente construído 

o segundo se relaciona ao que é biologicamente dado, para explicar melhor, Simone de 

Beauvoir afirma: 

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 
conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre macho e 
castrado, que qualificam de feminino. (BEAUVOIR, 2016, p. 11). 
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A reprodução das desigualdades de gênero ocorre nos diversos campos da vida social, 

seja no âmbito privado, seja no público, inclusive nas políticas sociais, nelas incluídas a política 

de assistência social. As desigualdades de gênero atingem de forma diferenciada, homens e 

mulheres, sendo elas a parcela da população que vivencia as opressões cotidianamente de 

forma acentuada. 

Todavia, precisa-se analisar as desigualdades de gênero para além da dicotomia entre 

gênero e sexo, pois, como afirmam Cisne e Santos: 

 

O conceito de gênero necessita, portanto, de uma análise muito crítica não apenas 
pela dualidade que induz ao tendenciar a dicotomia sexo/gênero, natural/social, 
obscurecendo o caráter histórico de categoriais como sexo e corpo. O centro da nossa 
crítica ao conceito de gênero reside na ocultação da hierarquia e dos antagonismos 
materiais existentes entre sexos. Essa ocultação ocorre porque, hegemonicamente, os 
estudos de gênero não são desenvolvidos de forma relacional os sistemas de 
exploração, notadamente, de classe. (CISNE; SANTOS, 2018, p. 50). 

 

É essencial observar a categoria gênero a partir da contradição capital/trabalho, como 

também as classes que a determinam, pois ela seria o foco das desigualdades sociais. Analisar 

a questão de gênero pela totalidade impede que as análises acerca do assunto não sejam 

fragmentadas. 

Torna-se imprescindível relacionar a luta das mulheres como um movimento legítimo 

contra as desigualdades vinculadas à classe trabalhadora, principalmente no que se refere à 

inserção da mulher no mercado de trabalho, pois, historicamente, o trabalho remunerado da 

mulher se deu de forma subalternizada e precarizada, atualmente diversos estudos mostram 

que a pobreza atinge um grande contingente feminino. Como afirma Gama: 

 

O assalariamento não atingiu os homens e as mulheres da mesma maneira. Esse 
movimento uniformizou os indivíduos pela redução de suas forças de trabalho ao 
salário, aprofundou a especificidade das mulheres, sua relação ao homem e sua 
exclusão. (GAMA 2015, p. 41). 

 

Foi a partir da Revolução Industrial que as mulheres puderam sair espaço privado para 

o público, pois as fábricas absorveram o trabalho feminino, contudo, apesar das mulheres 

acessarem o trabalho assalariado a divisão sexual3 do trabalho mantém a mulher em uma 

 
3 Para Daniele Kergoat (apud Hirata, 1989, p. 89), “A divisão do trabalho entre os sexos se impôs progressivamente 
como uma divisão sexual do trabalho”; compreende-se, pois, que as tarefas são determinadas a partir do que a 
sociedade espera ver cumprido pelos diferentes sexos. 
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posição inferior à do homem. Essas questões perduram até hoje, a desigualdade salarial e a 

falta de oportunidades diferenciam as mulheres dos homens, assim as mulheres ficam mais 

propensas a viverem situação de pobreza ou extrema pobreza. 

Sobre a divisão entre espaço público e privado, as autoras corroboram: 

 

Desse modo, a dicotomia público/privado que está associada ao trabalho 
remunerado/não remunerado e que contribui com a divisão sexual do trabalho é 
reconfigurada, mas sem mudança significativa, ou estrutural, em sua essência. As 
atribuições socialmente definidas para homens e mulheres, no fim das contas, 
permanecem nas concepções culturais, uma vez que delegam ainda às mulheres as 
responsabilidades da reprodução social. (SOUSA; GUEDES, 2016, p.123). 

 

Como as autoras salientam, objetivamente pouca mudança ocorreu, a opressão 

feminina não deixou de existir com a saída do espaço privado para o espaço público, porém se 

manifestam de formas diferentes, através da precarização do trabalho, dupla jornada, 

desempenho da mesma função do homem com salários rebaixados. Com isso, compreende-se 

que na sociedade capitalista patriarcal4 a divisão sexual do trabalho se expressa através de uma 

relação assimétrica entre homens e mulheres. 

 

3.2 A DIMENSÃO DE GÊNERO NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Para a compreensão de como a questão de gênero se relaciona com a Política de 

Assistência Social faz-se necessário uma breve retomada histórica das primeiras formas 

assistenciais de enfrentamento da questão social. 

A respeito da Assistência, ocorre em 1942 a criação da Legião Brasileira de Assistência – 

LBA, coordenada pela então primeira dama a Sr.ª Darcy Vargas, de caráter clientelista atendia 

algumas necessidades das famílias dos pracinhas5 que estavam envolvidos na Guerra. Como se 

é esperado, a LBA não tinha o objetivo de resolver ou diminuir as desigualdades no Brasil, mas 

sua função, em conjunto com entidades filantrópicas, foi de fornecer uma atenção mínima que 

atendeu parcialmente às necessidades dessas famílias, em particular, das mulheres. 

 

 
4 O patriarcado especifica as relações de gênero como desiguais, as “relações são hierarquizadas entre seres 
socialmente desiguais” (SAFFIOTI, 2015, p. 126). 
5 Os chamados pracinhas eram os soldados brasileiros veteranos enviados para integrar as forças aliadas contra as 
forças do Eixo na Segunda Guerra Mundial. 
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[...] a assistência social, criada com o objetivo de afastar a classe trabalhadora do 
socialismo, é essencialmente um assunto de mulheres, quer se trate de esposas de 
aristocratas que dominam os comitês de patrocínio [...], quer se trate de delegadas 
junto ao povo [...] e em busca, a todo custo, de uma alternativa para a sua vida familiar 
(VERDÈS-LEUROX apud VELOSO, 2001, p.82). 

 

No primeiro momento da LBA suas ações eram estritamente voltadas às famílias dos 

pracinhas, apenas em sua expansão que passou a atuar em praticamente todas as áreas da 

assistência social. 

 

Posteriormente, a LBA vai se configurando como uma instituição articuladora da 
assistência social no Brasil, com uma forte rede de instituições privadas conveniadas, 
mas sem perder essa marca assistencialista, fortemente seletiva e de primeiro-
damismo, o que só começará a se alterar muito tempo depois com a Constituição 
Federal de 1988. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 108). 

 

Historicamente a presidência da LBA ficou a cargo das primeiras damas da República 

brasileira, fato este que proporciona uma considerável análise sobre a questão de gênero que 

se encontra no germe da Assistência Social. A marca do trabalho voluntário feminino e a 

responsabilização das mulheres no que tange os problemas sociais são baseadas em lógicas 

cristãs e ideologia positivista que impõem essas obrigações ao sexo feminino, isso ocorria 

essencialmente pela ideia de que é vocação das mulheres, o cuidado, o equilíbrio da família e 

da sociedade as tarefas caridosas, e, assim a responsabilidade pelas “questões de cunho social” 

da época. 

Tradicionalmente, as mulheres são ensinadas a educar, acolher, acalmar e assumir a 

responsabilidade com o bem-estar familiar. Ao entrar no mundo do trabalho, essas 

características são cobradas também, no entanto, essas atribuições femininas, mesmo que 

tidas como naturais, são construções socioculturais. A vista disso, tanto no espaço privado 

quanto no público, as mulheres são responsabilizadas pela reprodução social6, e, por 

consequência, pela questão social. 

Embora se reconheça que a assistência social foi se constituindo como um espaço de 

atuação feminina, inclusive como uma alternativa ao espaço privado (vida doméstica/familiar), 

 
6 A reprodução social “[...] na tradição marxista refere-se ao modo como são produzidas e reproduzidas as relações 

sociais nesta sociedade. [...] é entendida como a reprodução da totalidade da vida social, o que engloba não apenas 
a reprodução da vida material e do modo de produção, mas também a reprodução espiritual da sociedade e das 
formas de consciência social através das quais o homem se posiciona na vida social [...] e que acabam por permear 
toda a trama de relações da sociedade” (YASBEK, 1999, p. 89). 
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também representa um campo de reforço aos papéis estereotipados entre os sexos, pois as 

atividades desenvolvidas nesse espaço funcionavam como uma extensão das obrigações do lar. 

As perspectivas de mudanças em relação a Assistência Social surgiram apenas com as 

lutas e movimentos sociais que instituíram a Constituição Federal de 1988, onde a assistência 

social passa a ser direito de quem dela necessitar e dever do estado, buscando-se romper com 

a lógica assistencialista. 

 

3.2.1 A centralidade na família na política de assistência social e a tendência do reforço à 

desigualdade de gênero 

 

Num cenário repleto por contradições a Assistência Social se situa e se consolida como 

uma das principais formas de intervenção do Estado no enfrentamento da questão social, se 

tornando um direito social a partir da Constituição Federal de 1988, ela passa a ser orientada 

pelos princípios da universalidade, descentralização e da participação social. 

 

[...] não podemos, no entanto, esquecer que, por sua vinculação histórica com o 
trabalho filantrópico, voluntário e solidário, a Assistência Social brasileira carrega uma 
pesada herança assistencialista que se consubstanciou a partir da “matriz do favor, do 
apadrinhamento, do clientelismo e do mando, formas enraizadas na cultura política 
do país, sobretudo no trato com as classes subalternas. (GUERRA, 2000, p. 75). 

 

E diante dos desafios de consolidar os direitos adquiridos a partir da nova constituinte, 

propagou-se a criação da LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, regulamentada pela Lei nº 

8.742 de 1993, ela preserva os preceitos da Carta Magna, assim como promulga que “a 

assistência social tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice” (BRASIL,1993, p. 6). 

Evidenciava-se nos modelos protetivos constitutivos das políticas sociais no Brasil, pós 

Constituição Federal de 1988, a centralidade na família, como preconiza o parágrafo 4º, artigo 

226: "família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado". A partir disso, a 

centralidade da família (principalmente na política de Assistência Social), deveria significar a 

superação da focalização da atenção a segmentos vulnerabilizados, inserindo a família em um 

espaço privilegiado de proteção e cuidado. 

Mas, no Brasil, segundo Pereira (2006, p.29) “a instituição familiar sempre fez parte 

integral dos arranjos de proteção social”. Para ela “os governos brasileiros sempre se 
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beneficiaram da participação autonomizada e voluntarista da família na provisão do bem-estar 

de seus membros”. Nesse sentido, o Estado se eximir das suas atribuições e transfere para a 

família à responsabilidade do bem-estar de seus membros, como apontam as autoras: 

 

[...] a crise do Estado de Bem Estar implicou na adoção de uma “solução familiar” para 
a proteção social, quando se conciliou no sentido de reduzir a dependência em relação 
aos serviços públicos e “redescobrir” a autonomia familiar enquanto capacidade de 
resolver seus problemas e necessidades. (MIOTO; SILVA E SILVA, 2007, p. 1-2). 

 

Na sociedade brasileira contemporânea, o percentual de domicílios brasileiros 

“chefiados” por mulheres saltou de 25%, em 1995, para 45% em 2018, segundo o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea. É compreensível por esse motivo, que a mulher na 

assistência social assuma o papel de mediadora desta política com a sua família beneficiária, se 

mostrando como representante do seu arranjo familiar, no entanto, as ações realizadas se 

mostram enraizadas em uma lógica de reprodução dos papéis tipicamente femininos, Mioto 

enfatiza sobre essa discussão: 

 

As políticas familiares, de caráter familista, tendem também a reforçar os papéis 
tradicionais de homens e mulheres na esfera doméstica e condicionar a posição de 
homens e mulheres no mercado de trabalho. Isso se traduz numa presença 
“secundária” da mulher nesse mercado, quer seja pela forma (tipo de atividade, 
salário) como se inserem ou ainda pela dupla jornada de trabalho que as penalizam 
com o alto custo emocional. (MIOTO, 2008, p. 140). 

 

Em conformidade com a LOAS, foi aprovada em 22 de setembro de 2004, a Política 

Nacional de Assistência Social - PNAS, materializando o conteúdo da assistência e se 

estruturando no campo da proteção social em âmbito da seguridade social. Posterior a PNAS, 

foi criado o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, destacando a importância de romper 

com a herança sociocultural da assistência social limitada a um cunho, benemerente, 

assistencialista e emergencial. 

Nesse contexto, começa a surgir o conceito de matricialidade sociofamiliar através das 

normativas da Política de Assistência Social que pressupõem a família enquanto “núcleo social 

básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social” (BRASIL, 

2004, p. 90). Esse conceito é justificado pelo argumento de que as políticas sociais voltadas à 

proteção à família têm maior capacidade de impactar objetivamente as condições de vida da 

população mais vulnerabilizada. 
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A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora 
das relações entre sujeitos e coletividade, delimitando, continuamente, os 
deslocamentos entre o público e privado, bem como geradora de modalidades 
comunitárias de vida. Nessa perspectiva, a matricialidade familiar significa que o foco 
da proteção social está na família, afirmando a centralidade e o protagonismo da 
mesma. (PNAS, 2004, p. 41). 

 

É importante ressaltar que foi a partir da Política Nacional de Assistência Social que a 

família passou a ser reconhecida em seus diversos formatos e arranjos, considerando em sua 

singularidade. Precisa-se ainda, levar em conta que a maioria dos usuários da PNAS são 

constituídos pelo público feminino, isso evidencia a tendência histórica de que a 

responsabilidade pelo bem-estar da família é das mulheres e que são elas que precisam buscar 

os serviços e os programas sociais da Política de Assistência Social. Couto (2011 p.102) aponta 

que, “essas mulheres, sintetizam a exclusão do acesso aos bens e serviços socialmente 

produzidos e dificuldades de reprodução de necessidades básicas e dos problemas vivenciados 

pela família.”. 

 

Ao colocar a família como núcleo central na operacionalização da Política de 
Assistência Social, atribui-se à mulher a responsabilidade tradicional do cuidado e do 
cumprimento dos critérios dos programas sociais. O Estado reforça o papel da mulher 
chefe do seu lar, uma vez que desresponsabiliza os homens da atribuição do cuidado 
familiar. (CANDEIA, 2015, p. 8). 

 

Na análise da autora, quando a assistência social estabelece a centralidade na família a 

mulher torna-se a responsável pelo gerenciamento da organização familiar, principalmente nos 

programas de transferência de renda onde a titular preferencial dos benefícios e responsável 

pelo cumprimento das condicionalidades são as mulheres. Nesse sentido, a política de 

assistência social assume uma demanda contraditória, ao valorizar e reconhecera importância 

da mulher na gestão e organização de sua família pode também reforçar uma certa 

desigualdade de gênero, uma vez que desresponsabiliza os homens da atribuição do cuidado 

familiar.  

Outro questionamento importante para entender como a Assistência Social pode 

reforçar os papéis de gênero é sobre os cursos e serviços ofertados pelos Centros de Referência 

de Assistência Social – CRAS. Conforme Ericeira (2011) às estratégias de geração de renda 

articulam-se com atividades tipicamente femininas, conforme a sociedade patriarcal, assim, 
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podemos observar que as atividades que são desenvolvidas nessas iniciativas de geração de 

renda, voltadas para as mulheres, são trabalhos manuais, geralmente vinculados àqueles 

desenvolvidos no âmbito doméstico, são tarefas tradicionalmente desempenhadas por 

mulheres e que traduzem os elementos que estruturam a divisão sexual do trabalho. 

A partir do exposto, colocam-se alguns pontos de análise necessários para compreender 

o papel de geração de renda com mulheres, e em que proporção se incorpora, de fato, a 

perspectiva de gênero, no sentido de alteração das estruturas de poder que legitimam a 

desigualdade de homens e mulheres, e que é compreendido como pressuposto para garantir a 

autonomia econômica e pessoal das mulheres, fato que viabiliza a superação da pobreza. Assim, 

corroboram as autoras. 

 

Geralmente são organizados grupos de mulheres para a realização de atividades 
produtivas como costura, panificação, salão de beleza, confeiteiras, entre outras 
atividades consideradas femininas. O que se observa é a retomada, na figura de 
capacitação e produção, de atividades que são comumente realizadas na esfera 
doméstica, ou seja, que já pertencem ao cotidiano das mulheres, no entanto, na forma 
de funções exercidas como responsabilidade natural. (GOMES; CARLOTO, 2010, p. 20). 

 

Portanto, a centralidade das políticas de geração de renda para as mulheres nas agendas 

públicas se desenha sobre o pressuposto da conquista da autonomia econômica pelas mesmas, 

como meio para a superação da condição que as subalternizar e as tornam mais vulneráveis às 

mazelas ocasionadas pela pobreza. Porém, as atividades frequentemente desenvolvidas no 

âmbito de geração de renda, em razão da sua consideração enquanto “obrigação”, nunca foram 

vistas como trabalho, tampouco receberam qualquer valorização pela sua importância no 

funcionamento da sociedade como um todo, dessa forma, não se pode esperar que recebam o 

devido status, visto que são práticas historicamente invisibilizadas e de baixo valor social 

(ERICEIRA, 2011, p. 69) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A centralização na família desempenhada pela Assistência Social traz reflexões sobre 

seus alcances, desdobramentos e possíveis impactos nas relações de gênero, estas marcadas 

principalmente pelas desigualdades sociais entre mulheres e homens. 
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Através da utilização dos referenciais teóricos, foi possível concluir que o motivo das 

mulheres serem a maioria do público usuário da Assistência Social não está relacionado apenas 

pela condição de pobreza, mas essencialmente pela sua histórica responsabilização para com a 

reprodução social. Atualmente essa responsabilização se apresenta com uma nova roupagem, 

através de políticas sociais focalizadas e fragmentadas, que se apresentam cada vez mais sob a 

ótica da solidariedade apoiado na família e por um ilusório discurso de “igualdade de gênero”, 

quando na verdade, utilizam da família e da mulher para otimizar os recursos governamentais 

e desresponsabilizar o estado. 

Diante disso, compreende-se que a frequente associação da Assistência Social com a 

emancipação feminina é uma maneira equivocada de analisar as questões de gênero contidas 

nesta política. Dessa forma, para não correr o risco de reforçar a desigualdade de gênero 

exigem-se novas formas de enfrentamento que seja capaz de romper com a responsabilização 

das famílias e consequentemente das mulheres pelas mazelas sofridas além de  

Por fim, coloca-se como desafio constante a necessidade de se aprofundar o debate 

sobre o tema, a fim de não apenas mudar os paradigmas da questão de gênero, mas a 

apreensão de que há novas demandas que se colocam cotidianamente as quais exigem novas 

estratégias de enfrentamento e formulação de políticas sociais que sejam de fato 

comprometidas com a igualdade de oportunidades e direitos. 
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