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RESUMO 
O trabalho analisa as necessárias articulações entre raça/etnia, 
patriarcado/machismo e capitalismo na formulação e implementação 
de políticas públicas na perspectiva das relações de gênero. A análise 
busca identificar políticas públicas que dialogam na articulação 
gênero/sexo/sexualidade/patriarcado, raça/etnia e classe/capitalismo, 
apresentando alguns dos desafios, avanços e recuos. Para tal, 
problematiza o Programa Comida na Mesa, decretado em 2019 frente à 
crise sanitária, consequência da pandemia de COVID 19. Trazemos as 
categorias interseccionalidade e consubstancialidade, considerando o 
debate protagonizado por intelectuais feministas. Como conclusão, 
destacamos a ausência da interseccionalidade e da consubstancialidade 
no programa Comida na Mesa. 
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ABSTRACT 
The work analyzes the necessary articulations between race/ethnicity, 
patriarchy/machismo and capitalism in the formulation and 
implementation of public policies from the perspective of gender 
relations. The analysis seeks to identify public policies that dialogue in 
the articulation of gender/sex/sexuality/patriarchy, race/ethnicity and 
class/capitalism, presenting some of the challenges, advances and 
setbacks. To this end, it problematizes the Comida na Mesa Program, 
enacted in 2019 in the face of the health crisis resulting from the COVID 
19 pandemic. We bring the categories intersectionality and 
consubstantiality, considering the debate carried out by feminist 
intellectuals. In conclusion, we highlight the absence of intersectionality 
and consubstantiality in the Comida na Mesa Program. 

 
Keywords: consubstantiality; intersectionality; public policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo interseccionalidade, cunhado em 1979 pela estadunidense Kimberlé Crenshaw 

(2002), tem apresentado cada vez mais capilaridade no meio acadêmico e também entre a 

militância negra, especialmente entre as mulheres negras, sujeitos cuja vivência fundamentam 

a origem do termo como categoria de análise, uma vez que como afirma Crenshaw: “tanto os 

aspectos de gênero da discriminação racial quanto os aspectos raciais da discriminação de 

gênero não são totalmente apreendidos pela discussão dos direitos humanos” (2002, p.171). 

Logo, cabe ressaltar, que essa inclusão “pela metade”, ou mesmo a não inclusão das 

mulheres negras em questões centrais, foi decisiva para que o termo se colocasse como 

instrumento na busca para compreender e, sobretudo, buscar ações na perspectiva da inclusão. 

A referida autora chama a atenção para as diferenças no trato e mesmo na concepção de 

direitos humanos em se tratando das violações a homens e a mulheres. Com isso, observa 

Crenshaw (2002), havia e ainda há uma generalização em pensar os direitos humanos a partir 

das violações aos homens, sem considerar algumas especificidades dessas violações em relação 

às mulheres, e menos ainda, se percebe diferenças dessas violações também entre as mulheres, 

tais como classe, nacionalidade, religião, orientação sexual e outras diferenças, existentes 

inclusive entre as mulheres negras.  

Importa dizer que esse debate em torno das diferenças é tensionado. Tensão presente 

no interior dos movimentos marcados por identidades ou vivências cujas diferenças são 

atravessadas pela opressão. Muitas construções e unidades têm se dado em meio ao 

movimento que esse debate promove, mas também são registradas fragmentações e fissuras, 
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daí tem resultado significativa produção teórica que possibilita apresentar debater, questionar 

ou refutar o termo interseccionalidade, concebida como categoria teórica por algumas 

fundamentações ou ferramenta de análise por outras.  

Para Crenshaw (2002, p.177), “a interseccionalidade trata da forma como ações e 

políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos 

dinâmicos ou ativos do desempoderamento”. Aqui observamos a concepção de 

interseccionalidade como ferramenta que permite identificar eixos que se intercruzam na 

construção e manutenção das desigualdades e percebemos os eixos raça e gênero como 

norteadores dos cruzamentos dos eixos da opressão, com ênfase especial no eixo raça. 

Akotirene (2018, p.36) afirma que “a articulação metodológica proposta pelas feministas negras 

e atualmente chamada de interseccionalidade recupera as bagagens ancestrais perdidas”. A 

autora reafirma a interseccionalidade como ferramenta metodológica.  

Collins (2020) afirma a funcionalidade da interseccionalidade como ferramenta analítica 

que permite compreender as relações de poder que moldam as identidades no contexto das 

práticas sociais. Collins ressalta a importância de tratar essas relações sem aprisioná-las ao viés 

de classe social. 

Hirata (2014) se utiliza do conceito de consubstancialidade, com base em Kergoat, para 

tratar interseccionalidade como uma categoria analítica tanto quanto consubstancialidade. 

Segundo Hirata, a consubstancialidade tem na raça, gênero e classe, a base de opressão das 

mulheres; contudo, Kergoat (ressalta Hirata) se volta para os eixos classe e gênero, e 

fundamentalmente, coloca na classe a centralidade das dinâmicas estruturantes das opressões; 

enquanto Crenshaw, por sua vez, enfatiza a relação gênero-raça para tratar de 

interseccionalidade, com destaque para as relações raciais.  

Hirata (2014) destaca como ponto comum entre interseccionalidade e 

consubstancialidade o fato de ambas as categorias chamarem a atenção para mostrar que 

existe interação entre os eixos de opressão, considerando que a consubstancialidade tende a 

mostrar que gênero, raça e classe possuem a mesma posição, representam a mesma substância 

nas relações de opressão. Porém, Hirata observa que embora Crenshaw e Kergoat se oponham 

a hierarquização desses eixos, acabam por fazê-la.  

Collins (2020), em sentido contrário, reafirma a necessária compreensão da não 

hierarquização no estudo das relações de poder e na expressão das opressões que produzem 
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desigualdades. A autora Patrícia Collins (2020) constrói argumentos e produz conhecimentos 

sobre interseccionalidade com foco na não hierarquização dos eixos da opressão. 

Na mesma perspectiva de Collins, Silma Bilge (2020) afirma que a interseccionalidade 

remete a uma teoria transdisciplinar com enfoque integrado para apreensão da realidade. Os 

eixos de opressão não podem ser isolados e hierarquizados. 

Gonzaléz (2020) também chama atenção para a articulação das relações de sexo, 

raça/etnia e classe. E são esses pilares entrelaçados que nos permitem compreender a opressão 

em sua essência. Gonzalez (2020) fala que “na medida em que existe uma divisão racial e sexual 

do trabalho, não é difícil concluir sobre o processo de tríplice discriminação sofrido pela mulher 

negra (enquanto raça, classe e sexo), assim como seu lugar na força de trabalho”. 

Como percebemos, a interseccionalidade se apresenta como uma categoria analítica 

polifônica com muitos referenciais de explicação. Com contradições, mas possibilitando 

avanços em meio a debates frutíferos. A compreensão que apresentamos nesse artigo é a de 

que classe, raça/etnia e gênero representam pilares da opressão e das desigualdades e recaem 

sobremaneira sobre as mulheres e, na dinâmica do movimento da sociedade, esses eixos se 

entrelaçam sustentando-se uns aos outros. Temos assim o que Saffioti (1987) denomina de 

simbiose e se expressa no patriarcado/capitalismo/racismo como determinantes das opressões 

sem hierarquizações.  

Nessa perspectiva, analisamos como as políticas públicas no Estado do Maranhão 

dialogam na articulação gênero/sexo/sexualidade/patriarcado, raça/etnia e classe/capitalismo. 

Para tanto, problematizamos uma política específica, o Programa Comida na Mesa, criada pelo 

Governo Flávio Dino, no ano de 2021. Trazemos as categorias interseccionalidade e 

consubstancialidade, considerando o debate protagonizado por intelectuais feministas. 

Buscamos contribuir com o debate e com a produção de conhecimentos como subsídios à 

formulação, elaboração e implementação de políticas públicas, considerando essa interação 

entre o que aqui consideramos como pilares das desigualdades raciais, sexuais, de gênero e de 

classe.  
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2 INTERSECCIONALIDADE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS: ELEMENTOS INTRODUTÓRIOS PARA O 

DEBATE 

 

O debate sobre a interseccionalidade nas políticas públicas surge da necessidade de se 

abordar as múltiplas dimensões – gênero, classe, etnia, geração, sexualidade – que expressam 

como a nossa sociedade tem sido estruturada e estabelecida ao longo do tempo.  

A sociedade brasileira é marcada pela heterogeneidade de sujeitos, identidades e 

grupos sociais, embora uma parte destes tenha sofrido desde o início, de um processo de 

apagamento e extinção de sua existência material e simbólica – tais como mulheres, LGBTQIA+, 

indígenas e africanos escravizados.  

Vale lembrar que aqui falamos de uma sociedade fundada a partir de um processo de 

colonização, exploração e escravização profundamente marcado pelo sexismo, racismo e 

classismo. Tal sociedade especializou-se em responder aos interesses de grupos sociais 

dominantes através de mecanismos legislativos, educacionais, religiosos, científicos e de 

repressão, criando assim, uma clara e profunda separação social entre um espectro masculino/ 

cis/ branco e um espectro feminino/ não cis/ não branco. É essa sociedade que irá moldar as 

subjetividades e os papéis sociais do ser social que dela faz parte. 

Abordar de forma interseccional as questões de gênero e raça implica a necessidade de 

cunhar uma abordagem não dicotômica sobre esses dois aspectos concretos e simbólicos, que 

têm sido historicamente apropriados e instrumentalizados pelas metodologias e sistemas de 

poder coloniais (CRENSHAW, 1989). 

As relações de gênero ao estabelecerem os papéis sociais de homens e mulheres lançam 

as bases de uma ordem social, econômica e política calcada na divisão sexual do trabalho e na 

separação entre o mundo público (masculino) e o mundo privado (feminino), abrindo a 

possibilidade para uma gama mais ampla de desigualdades e exclusão social ao naturalizar 

esses papeis. De acordo com Saffiotti (1987, p.11): 

 

É preciso atentar para o processo […] que consiste em naturalizar processos 
socioculturais. Quando se afirma que é natural que a mulher se ocupe do espaço 
doméstico, deixando livre para o homem o espaço público, está-se, rigorosamente, 
naturalizando um resultado da história. 
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Nas relações sociais de gênero, a naturalização dos papéis sociais de sexo produz a 

invisibilização ou ocultamento da mulher – tanto da mulher cis heterossexual como de 

identidades de gênero pertencentes ao espectro da feminilidade, tais como mulheres trans, 

lésbicas, não binárias e bissexuais. Dessa forma, a força ideológica da subalternização feminina 

é reproduzida continuamente através da mistificação das relações de gênero que perpassam a 

esfera privada e a esfera pública, não sendo contidas ou erradicadas por mecanismos sociais 

como legislações e políticas públicas, os quais muitas vezes, cooperam para a continuidade da 

discriminação de gênero – embora tenham possibilidades de serem instrumentos importantes 

no processo de mitigação das desigualdades sociais. 

As desiguais relações sociais de produção no sistema capitalista instrumentalizam a 

exploração da população feminina, negra, periférica e LGBTQIA+. Quanto maior o grau de 

exclusão e discriminação imposto sobre uma dessas categorias, maior a facilidade com que 

estarão sujeitas a serem submetidas a condições de trabalho precárias, baixos salários, 

atividades informais e insalubres, enfim, estarão mais distantes de melhores condições de vida; 

contudo, não somente a dimensão econômica determina e reproduz as desigualdades entre os 

gêneros, aqui é fundamental a compreensão do racismo nesse processo.  

O racismo é produzido pela noção de superioridade em relação ao outro. Isso 

determinou ocupar e usurpar territórios, expropriar, dominar e explorar povos. É um fenômeno 

anterior ao capitalismo, porém, fundamental para a sua ampliação. O patriarcado torna-se 

incompreensível sem relacioná-lo ao racismo e ao capitalismo. 

Nesse sentido, importa compreender a maior valorização dos papéis masculinos 

cis/hetero/branco no desempenho das mesmas tarefas e papéis sociais tradicionalmente 

associados às mulheres, negros e população LGBTQUIA+, reforçando a noção de superioridade 

moral e simbólica do homem pertencente aos padrões hegemônicos identitários de gênero e 

raça. 

Bourdieu (2016, p.88 e 89) ilustra tal fenômeno da seguinte forma: 

 

(...) as mesmas tarefas podem ser nobres e difíceis quando são realizadas por homens, 
ou insignificantes e imperceptíveis, fáceis e fúteis quando são realizadas por mulheres, 
como faz lembrar a diferença entre um cozinheiro e uma cozinheira, entre um 
costureiro e uma costureira; basta que os homens assumam tarefas reputadas 
femininas e as realizem fora da esfera privada para que elas se vejam com isso 
enobrecidas e transfiguradas [...] E depois de longas lutas das mulheres para fazer 
reconhecer suas qualificações, as tarefas que as mudanças tecnológicas radicalmente 
redistribuíram entre os homens e as mulheres serão arbitrariamente recompostas, de 
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modo a empobrecer o trabalho feminino, mantendo, decisoriamente, o valor superior 
do trabalho masculino. 

 

Assim, patriarcado, racismo e capitalismo agem de forma simbiótica agudizando o 

processo de discriminação de sujeitos não pertencentes ao espectro masculino cis/ hétero/ 

branco normativo. Entretanto, esse processo não ocorre sem a presença de embates e conflitos 

– materiais, corpóreos e simbólicos – de ambos os lados. 

As categorias historicamente discriminadas constroem formas de resistência à tentativa 

de apagamento de seus corpos, histórias, identidades e culturas, seja através de movimentos 

sociais, canais de informação e de autoexpressão alternativos, formas diversas de inserção no 

mundo trabalho e da produção material, através da elaboração de contraculturas, 

“contraideologias” e novas formas de intelectualidade, seja através da requisição da 

intervenção do Estado através da promoção de políticas públicas e outras ações. 

É importante demarcar a presença das categorias historicamente discriminadas no 

âmbito das relações de gênero e étnico-raciais dentro dos espaços de poder e, nesse caso, estão 

inclusas as relações na gestão pública, ou seja, as relações que dinamizam os ciclos das políticas 

públicas.  

Assim, cabe considerar que, quando da formulação das políticas públicas, o problema 

apresentado para constituição da pauta na agenda de governo, precisa ultrapassar o 

imediatamente posto, ou seja, é fundamental perceber o problema, seus sujeitos e espaços em 

contextos históricos e escalares. Logo, a imbricação se faz necessária porque é parte da 

apreensão do todo do problema. Nisso, consiste a categoria da totalidade. Isso é feito 

incorporando as vivências e as demandas oriundas de realidades singulares e universais a partir 

dos sujeitos que demandam, mas para tal, é preciso compreender, em uma perspectiva teórico-

metodológica crítica, o movimento do particular ao universal. Isso permite que a elaboração 

das políticas públicas e a sua efetivação materialize os anseios e necessidades dos grupos de 

interesse na sociedade na sua diversidade, a exemplo da diversidade das mulheres. 

 A transversalidade de gênero nas políticas públicas implica em avançarmos na 

perspectiva da interseccionalidade como categoria de intervenção fundamental na gestão 

pública. Nessa perspectiva, a construção de uma teoria transdisciplinar torna-se exigência para 

a apreensão integrada da realidade. As áreas de atuação na gestão pública não podem ser 

fragmentadas nem departamentalizadas e para que isso não ocorra, a ação deve ter como base 
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a visão integrada e entrelaçada do todo, e não somente o somatório de eixos da opressão ou 

somatórios das dimensões das realidades.  

 

3 INTERSECCIONALIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS: QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

A interseccionalidade dá conta das políticas públicas em que medida? Essa e outras 

questões são apresentadas em relação à interseccionalidade. A interseccionalidade não 

contribui quando hierarquiza dimensões que envolvem os sujeitos, tais como raça e classe.  

À medida que as políticas públicas representam a ação do Estado para sujeitos em 

movimento, sujeitos inseridos em estruturas que, por vezes, se reproduzem e se reatualizam 

há décadas, a exemplo do patriarcado e do racismo, torna-se imperiosa a necessidade de 

compreender a totalidade das relações sociais. 

 Os sujeitos possuem identidades que se imbricam (HIRATA, 2022) e se articulam 

(GONZALEZ, 2020). A interseccionalidade ao considerar o tripé gênero, raça e classe, permite 

desvendar elos que sustentam essas opressões e reproduzem e fortalecem desigualdades. 

Contudo, outras dimensões da interseccionalidade como geração, nacionalidade e capacitismo, 

não estruturam a formação sócio-histórica, não definem exploração e dominação, embora a 

sustentem.  

Portanto, se faz fundamental apreender e analisar como o Estado considera as situações 

vivenciadas pelos sujeitos, quem são esses sujeitos, quais os movimentos do geral para o 

particular e do particular para o geral que tais sujeitos constroem, e em que medida, ao fazer 

esse movimento, se aproximam ou se afastam das categorias patriarcado, racismo e capitalismo 

e qual a perspectiva teórico-metodológica que fundamenta essa apreensão, compreensão e 

análise.  

Em relação à interseccionalidade como fundamentação teórica-metodológica, cabe 

ressaltar que Crenshaw (1989) foi a primeira a utilizá-la como forma de expor a 

interdependência das relações de raça, sexo e classe em um movimento que contribui para 

explicar as especificidades da luta das mulheres negras no debate feminista e antirracista, 

demonstrando que para as mulheres negras, as diferenças precisavam ser compreendidas 

relacionando o atravessamento das opressões. Para a autora, a interseccionalidade: 
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[...] é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais 
e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe 
e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 
posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 
interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões 
que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do 
desempoderamento (CRENSHAW, 2002, p.177). 

 

Concebemos como fundamentais que as políticas públicas deem conta das diferenças 

entre as mulheres e respondam de forma significativa a essas diferenças. Mas é preciso 

considerar que as relações sociais têm bases que as estruturam. Importa distingui-las daquelas 

que delas decorrem ou as fortalecem. A interseccionalidade contribui para considerarmos as 

demais opressões que de formas diferentes atingem as mulheres, mas não permite a análise 

das opressões quando considera indistintamente as suas manifestações, colocando-as no 

mesmo movimento de determinações.  

Não estamos desconsiderando a importância da interseccionalidade como categoria ou 

ferramenta teórico-metodológica, mas não a admitimos com a perspectiva de que infinitas 

dimensões da opressão são identificadas por essa ferramenta. Em se tratando das políticas 

públicas, a interseccionalidade provoca a inter-relação das dimensões que compõem os 

sujeitos, bem como, alinha-se à perspectiva da intersetorialidade, mas não se resume a ela. 

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECCIONAIS? REFLEXÕES PRELIMINARES SOBRE A EXPERIÊNCIA 

DO ESTADO DO MARANHÃO (2015 A 2021) 

 

O Governo Flávio Dino, do Estado do Maranhão, desenvolve políticas públicas que 

buscam ter como princípios a transversalidade e a intersetorialidade. A preocupação é a de que 

as ações e políticas públicas compreendam a realidade e respondam à mesma, especialmente 

no tocante às dificuldades para a população mais pobre e mais vulnerabilizada. Diversas ações 

do governo no primeiro (2015 - 2019) e segundo mandato (2019 - 2022) foram implementadas 

com base em comitês de gestão que envolveram as diversas Secretarias de Estado.  

O Programa Comida na Mesa5 é pensado nessa intersetorialidade. Os comitês buscam 

maior e melhor identificação, diálogo e compreensão das realidades locais, o que possibilita a 

 
5 https://saf.ma.gov.br/programas-ou-campanhas/comida-na-mesa. 
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articulação de demandas em torno de ações intersetoriais. Porém, em se tratando de identificar 

imbricações ou articulações sobre as opressões que recaem sobre os sujeitos atendidos, 

identificamos que a maioria das ações e das políticas públicas implementadas ainda carecem 

avançar na perspectiva da consubstancialidade e da interseccionalidade. A primeira categoria 

expressa a imbricação raça/etnia, gênero/sexo/patriarcado e classe/capitalismo e a segunda 

expressa a busca de construções metodológicas que identifiquem as diversas interseções que 

se articulam aos pilares das opressões mencionadas. 

Conforme o texto do Decreto 36662 de 07/04/2021 que institui o Comida na Mesa: 

 

Art. 1º Fica instituído o Plano "Comida na Mesa", com a finalidade de apoiar a 
produção de alimentos e a segurança alimentar às pessoas em situação de 
vulnerabilidade no Estado do Maranhão, no contexto da grave crise econômico-
sanitária decorrente da pandemia da COVID-19. 
Parágrafo único. O Plano de que trata o caput será abrangido por ações que visem: 
I - aumentar o apoio para a produção, bem como adquirir e ofertar alimentos às 
pessoas em situação de vulnerabilidade; II - ampliar a rede de restaurantes populares; 
III - instrumentalizar a agricultura familiar com novos investimentos e fomentos para 
garantir renda aos agricultores, bem como aumentar a produção de alimentos e a sua 
oferta aos programas de compras institucionais; e IV - apoiar acesso das famílias mais 
pobres ao gás de cozinha; V - ampliar segurança alimentar para pessoas em situação 
de vulnerabilidade. 
Art. 2º A execução do Plano a que se refere o art. 1º caberá aos seguintes órgãos: 
I - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF; II - Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social - SEDES; e III - Secretaria de Estado de Governo - SEGOV. § 1º 
As ações que inicialmente compõem o Plano "Comida na Mesa" são as constantes do 
Anexo Único deste Decreto. § 2º Outros órgãos e entidades do Poder Executivo 
poderão apresentar novas ações ao Coordenador a fim de que sejam integradas ao 
Plano, com autorização do Governador do Estado. 

 

O Comida na Mesa é coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), 

em articulação com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES) e Secretaria de 

Estado de Governo (SEGOV) (MARANHÃO, 2022). No plano de governo e nos planos setoriais 

das secretarias não consta o termo “interseccionalidade”, aqui compreendido como categoria 

analítica. 

Partimos do pressuposto de que as diversas opressões sejam compreendidas em sua 

essência. Na perspectiva marxista, isso implica perceber os diversos sujeitos que são atendidos 

pelas ações do governo, no conjunto das suas relações e vivências singulares, e, ao mesmo 

tempo, entrelaçadas aos contextos macros e universais; feito isso, se exige que as ações e 

políticas públicas tenham diálogos entre setores e tenham recursos focados nessa 

compreensão de interação.  
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No caso específico do Programa Comida na Mesa, existe a interface com a saúde, 

produção e renda e segurança alimentar e nutricional. O Programa visa fortalecer as ações de 

segurança alimentar e nutricional das famílias mais vulneráveis do estado. 

As principais ações compreendem: montagem e entrega de cestas básicas para as 

prefeituras com vistas a serem entregues às famílias de baixa renda; a compra, montagem e 

entrega de cestas básicas (parte delas contêm produtos da agricultura familiar, como arroz, 

feijão, biscoito de babaçu, óleo de babaçu, azeite de babaçu e mel de abelha. Os produtos são 

fornecidos por agricultores dos municípios de Mirador, Colinas, Itinga do Maranhão, Itapecuru, 

São Domingos, Codó, Primeira Cruz, Presidente Vargas, Bacabeira, Junco do Maranhão, São Luís 

Gonzaga, Timbiras e Viana (MARANHÃO, 2022). Segundo fonte do governo, em 2020, foram 

distribuídas mais de 400 mil cestas básicas à população vulnerável (MARANHÃO, 2022).  

Parte dos produtos da cesta distribuída vem da agricultura familiar, setor produtivo no 

qual as mulheres são invisibilizadas ou subestimadas em sua participação. Quais as condições 

impostas a essa produção? Qual a relação entre essa condição e a ameaça à segurança 

alimentar e nutricional? E as mulheres nessa dinâmica? Qual a importância da agricultura 

familiar para o Maranhão e para o Brasil. 

 Em se tratando da interseccionalidade, cabe indagar: Como a questão étnico-racial 

dialoga com a proposta? Quais os territórios para os quais se voltam o programa? As mulheres 

como produtoras têm qual importância no programa? O programa se volta para os mais 

vulneráveis, mas quem são os mais vulneráveis? As mulheres? Quais mulheres? Essas questões 

quase sempre não aparecem quando da formulação de políticas públicas, uma vez que 

permanece fortemente a visão generalista da realidade. 

O Programa Comida na Mesa expressa um esforço de intersetorialidade, porém, ainda 

é lacunar no tocante às consubstancialidades e às interseccionalidades. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da recorrência à interseccionalidade nos discursos acadêmicos, ela encontra-se 

menos presente na gestão pública e, por conseguinte, na formulação das políticas públicas. As 

políticas públicas intersetorializam, porém, não interseccionam devidamente. Na 

implementação das políticas públicas, torna-se evidente a ausência das interseções, bem como 
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fica notório a necessidade da apreensão dos movimentos estruturais que determinam e 

sustentam as desigualdades e opressões.  

Concluímos, nestas reflexões, que há uma ausência da interseccionalidade e da 

consubstancialidade no Programa Comida na Mesa. Observamos o esforço oficial para garantir 

que várias dimensões sejam consideradas. Porém, o Programa lançado no contexto da 

pandemia não contempla, assim como não expressa, as diversas formas como a pandemia 

atinge diferentemente os sujeitos, no tocante à raça/etnia, patriarcado/machismo e 

capitalismo. 
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