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Introdução 

 A sociedade estabeleceu as relações de poder e subalternidade e a categoria gênero é perpassada por essa relação 

desigual. Homem e mulher historicamente foram tratados diferentemente, a mulher foi colocada no papel de subjugada 

aos ditames do gênero oposto. Diante dessa realidade, as teorias de igualdade de gênero buscam estruturar uma 

sociedade em que homem e mulher possam exercer seus papéis sociais de forma emancipatória e legítima, sem o 

condicionamento da subalternidade de nenhum dos gêneros. A construção da perspectiva de gênero deu-se pela ação de 

diversos atores que se mobilizaram em seus espaços políticos de atuação na tentativa de lutar contra as arbitrariedades 

postas e de proporcionar mecanismos que fortificassem a luta pela igualdade. A constituição federal de 1988 inaugura a 

igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher, porém a efetivação da igualdade na realidade brasileira entra em 

confronto com o processo histórico de dominação do gênero masculino e a luta e resistência da mulher para romper os 

paradigmas sexistas se fazem necessária. Ao buscar igualdade de gênero, a sociedade brasileira precisa conhecer o 

terreno e os desafios postos às políticas públicas, é imprescindível que se identifiquem os mecanismos que sustentam a 

teoria de igualdade de gênero em meio a um sistema desigual.  

   Perante tais questionamentos, surge objetivo desta pesquisa que visa avaliar a inserção da perspectiva de gênero nas 

políticas públicas brasileiras pós-constituição de 1988, no intuito de verificar a aplicabilidade da mesma e seus efeitos 

positivos e/ou negativos na busca pela igualdade entre homem e mulher. O terreno das políticas públicas configura-se 

como um amplo espaço de investigação e análise, portanto, o estudo faz-se pertinente diante da conjuntura brasileira que 

suscita a necessidade da valorização da mulher na sua totalidade, e diante da sua proposta de analisar a eficácia ou não 

das ações desenvolvidas. 

 

Material e métodos 

   Em se tratando do caminho metodológico deste estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico e sistematização 

teórica acerca da categoria gênero, da luta do movimento feminista e da construção das políticas públicas a fim de 

sistematizar e evidenciar os escritos e as abordagens já estabelecidos sobre a temática e sua inserção na agenda política 

brasileira. Esta pesquisa possuiu um viés crítico e analítico das teorias relacionadas aos estudos das políticas de 

igualdade de gênero antes e pós-constituição de 1988 por meio do acervo bibliográfico existente, sob a luz da dialética. 

A presente pesquisa resulta do trabalho de conclusão de curso em Serviço Social da Universidade Estadual de Montes 

Claros (Unimontes) e objetiva dá visibilidade acadêmica à temática discutida pelo acadêmico ao longo da graduação. 

 

Resultados 

   Problematizar estudos sobre políticas públicas em consonância com a igualdade de gênero tendo em vista o processo 

histórico de dominação da mulher é de notória relevância o entendimento do processo de formação do conceito de 

gênero enquanto categoria de análise. Para Godinho [1], temos de considerar que os elementos que constituem o sistema 

de gênero são marcados por discursos de legitimação sexual, e esses discursos justificam a hierarquização dos sexos na 

sociedade. O gênero é uma aquisição cultural, é a forma social que adquire cada sexo. Conforme Joan Scott [2] uma das 

principais estudiosas do assunto, a categoria gênero é um terreno que parece fixado, mas cujo sentido é contestado e 

flutuante. Inaugura dessa forma um novo conceito de gênero mais amplo e dinâmico rompendo com conceitos 

reducionistas que acabavam por naturalizar seus significados e por manter os paradigmas históricos. O gênero se torna 

um modo de indicar as “construções sociais” das ideias sobre as funções próprias ao homem e à mulher. É uma forma de 

retratar as origens sociais da subjetividade dos homens e das mulheres. O gênero é, conforme a definição apresentada, 

uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. O uso do conceito desta categoria coloca em foco todo um 

aparelho de relações que pode incluir o sexo, mas que, entretanto, não é determinado diretamente pelo sexo nem 

determina da mesma maneira a sexualidade. É importante ressaltar, conforme Soihet [3], o aspecto relacional entre 

homem e mulher, portanto, só se pode compreender um gênero tendo em vista o outro, o estudo de gênero é totalitário, e 

por tal característica se constitui como meio de compreender as relações de poder que se dão na interação humana. 

Compreender o arranjo social que se tem e de que forma foi desenhado é imprescindível para a plenitude de um estudo 

das relações de gênero que perpassam as políticas públicas brasileiras. A relação política/ gênero é base de sustentação 

 
 



 

 

deste estudo, pois, Segundo Scott [2], não há gênero sem política e nem mesmo política sem gênero, a construção de um 

é interdependente do outro na medida em que, a política é um dos domínios em que o gênero pode ser utilizado para a 

análise histórica. 

   É imprescindível para este estudo evidenciar o processo histórico de luta do feminismo partindo do ponto de vista que 

a participação política da mulher se deu fortemente em bases feministas e espaços alcançados pela militância 

organizada. O feminismo se institui como filosofia que reconhece as diferenças de vivência entre homem e mulher e 

reivindica que pessoas diferentes sejam tratadas não como iguais, mas, equivalentes. O movimento é marcado pela 

autocapacidade de criação e reflexão das suas teorias, é um movimento social dinâmico, com militantes que se 

legitimam autoras do próprio processo. O feminismo, segundo Pinto [4] da segunda metade do século XX é formado por 

mulheres da classe média que imprimem seus saberes que passam pelo campo das Humanidades, da Crítica Literária e 

da Psicanálise. Tais conhecimentos são usados na militância política do movimento e conforme Lisboa [5], estes saberes 

constituem o ideal feminista que tende a ser um conjunto de correntes teóricas diversas que apresentam múltiplas 

concepções e visões divergentes; caracteriza-se ainda por se estabelecer como uma prática política e cultural que 

objetiva a mudança das estruturas díspares de poder na sociedade, estruturas estas marcadas pelo patriarcado, o sexismo, 

a discriminação e outros. Para Ferreira e Melo [6], a atuação do feminismo a partir da década de 1970 é de suma 

relevância para o estudo apresentado, as lutas travadas a partir de tal momento levarão um olhar diferenciado do estado 

para com a igualdade de gênero. Foi o movimento feminista que introduziu as chamadas “lutas específicas”, é ele o 

responsável pela introdução das questões sobre mulher no seio do movimento político partidário e sindical. 

   Conforme afirma Sarti [7], a década de 80 é marcada pela difusão das ideias feministas no cenário social do país. Isso 

se deu não só por produto da atuação de suas porta-vozes diretas, mas também pelo panorama receptivo das demandas 

da sociedade brasileira que se modernizava. Com o processo de redemocratização do país, o feminismo entra em uma 

fase de efervescência na disputa pelos direitos da mulher, verifica-se a presença de grupos e coletivos tratando 

debatendo uma amplitude de situações-problemas ligadas à violência, sexualidade, igualdade no casamento, direito ao 

trabalho, entre outras. A organização destes grupos se dava de forma muito próxima a dos movimentos populares de 

mulheres, que estavam nas regiões periféricas, lutando por educação, habitação e saúde, luta esta que estava centrada na 

influência das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica. Entende-se que o movimento feminista brasileiro, 

apesar das origens na classe média intelectualizada, teve uma interconexão com as classes populares, o que propiciou 

novos discursos e ações em ambos os lados. Seja na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro país, 

O feminismo é marcado pela sua força e vitalidade que advém da sua diversidade e do seu poder de adaptação a 

diferentes idades e culturas. O feminismo é global? Esta é a pergunta que Castells [8] ecoa em parte da sua obra O 

Poder da Identidade e que as manifestações feministas por todo o mundo tratam-se de responder. Não há um único 

feminismo, tem-se uma polifonia de pensar e agir. As mulheres que construíram e constroem a trajetória do feminismo 

são muitas e é esta pluralidade que fundamenta o movimento feminista. Desconstruir uma sociedade patriarcal e 

legitimar a igualdade de gênero é a unidade do movimento. Os caminhos até elas se darão em meio à diversidade 

cultural e política. 

   Para realizar novos passos na efetivação das políticas de igualdade de gênero é necessário conhecer o terreno, os 

desafios e limites postos, no intuito de identificar e articular os sujeitos capazes de sustentá-las, formulá-las e articulá-las 

no interior da máquina estatal em seus diversos níveis, seja federal, estatal ou municipal. As discriminações em suas 

diversas expressões são construções sociais que precisam ser destituídas de poder de reprodução na sociedade. As 

políticas públicas em um estado democrático de direito são importantes mecanismos para a valorização da 

transformação e emancipação da vida humana e em especial da vida da mulher. Entender o planejamento e execução das 

políticas públicas é de notória relevância para os estudos de gênero que visam introduzir tal perspectiva na agenda 

política brasileira. Lisboa [5] afirma que falar em política pública requer ater-se para dois campos importantes em que as 

mesmas são planejadas e executadas, é preciso ter em vista a agenda pública e a governamental. A primeira encontra-se 

sedimentada em tudo que uma determinada comunidade política coloca em debate. A segunda é entendida como os 

assuntos que são aceitos a apreciação e intervenção dos encarregados de determinado governo. 

   Lisboa [5] pontua que a perspectiva de gênero surge no espaço público diante dos debates sobre paradigmas 

históricos, críticos e culturais apontados e problematizados pelo feminismo, que tem origem na visão patriarcal 

societária que excluiu dos espaços de participação política metade do gênero humano. A perspectiva de gênero busca 

romper esta lógica sexista mudando a realidade a partir da participação das mulheres e com as mulheres sendo estas 

ativas politicamente buscando e apontando mecanismos que prezem pela diversidade de gênero para que se alcance uma 

sociedade mais igualitária, igualdade esta que preze pelas diferentes identidades. O conceito de transversalidade de 

gênero foi apresentado no importante momento da IV Conferência Mundial das Mulheres em 1995 realizada em 

Beijing, a conferência trouxe para o debate a desigualdade de gênero e apontou a transversalidade como estratégia de 



 

 

enfrentamento as situações que sustentam tal desigualdade. A transversalidade de gênero prevê a incorporação da 

perspectiva de gênero nas organizações e em todas as áreas de políticas públicas, com o intuito de melhorar a qualidade 

de vida e o status da mulher. De acordo com Lisboa [5], ao incorporar a transversalidade de gênero o que se almeja é 

alcançar uma democracia de gênero, onde se integre na esfera pública com igual valor as temáticas dos homens e das 

mulheres. Busca-se desta maneira, lutar por uma sociedade em que haja respeito pleno nas relações entre homens e 

mulheres. 

 

Discussão 

   O campo das políticas públicas de igualdade gênero é complexo, pois é marcado por múltiplas tensões que perpassam 

desde o enquadramento jurídico às formulações de princípios, e desta maneira, é imprescindível a participação das 

mulheres nos espaços políticos instituídos, propondo e cobrando políticas que visem a equidade de gênero. O Estado 

precisa ter em mente junto aos planejadores em todas as instâncias federativas, a incorporação em suas agendas, da 

importância da transversalidade de gênero, contemplando suas expectativas em relação à ação do estado e às suas 

instituições de planejamento. Desta maneira busca-se alcançar a disseminação de novos valores políticos junto à 

sociedade no intuito de que a população seja participante e corresponsável pela construção de uma cidadania inclusiva. 

O Estado tem o importante papel de garantir a participação da mulher nas decisões políticas, suas ações devem estar 

coerentes com um projeto real de mudança. Os gestores governamentais precisam incorporar a questão de gênero nos 

seus olhares para com a política pública. É na dimensão transgressora dos direitos que é importante se deter, pois é neste 

terreno que talvez tenhamos uma avaliação sobre os dilemas contemporâneos, entre eles os paradigmas de gênero.  

 

Considerações finais 

   Diante do caminho traçado pela presente pesquisa, conclui-se que a luta do movimento feminista trouxe visibilidade 

para as demandas femininas e tem contribuído para a efetivação da cidadania da mulher. Verifica-se ainda que a 

constituição de 1988 constitui-se como um marco legal de ampliação dos direitos no plano normativo e que a 

aplicabilidade tem ocorrido aos passos lentos na sociedade brasileira neoliberal. Apreende-se que há a sinalização na 

agenda política brasileira da perspectiva de gênero, porém o caráter pontual e paliativo dos programas, projetos e 

políticas públicas têm travado a execução da transversalidade de gênero. Apesar dos entraves elencados, o avanço sob a 

óptica do gênero é claro, e muito se deve às lutas e resistências dos movimentos populares de mulheres e ao movimento 

feminista, que devem continuar na militância cotidiana no intuito de ocuparem-se os espaços políticos de formulação e 

execução das leis e políticas brasileiras. 
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