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TERCEIRO MÓDULO 



GÊNERO 
O que é Gênero? 

 

Gênero diferente de Sexo. 

 

Macho e fêmea são apenas elementos biológicos, o lugar social que ocupamos marca a 
produção e o sentido de gênero. 

 

Considerando que gênero trata-se de papeis sociais, desta forma construímos 
socialmente ao longo da história. 



SER MULHER... Questões sobre o gênero 
feminino... 

 

A forma de ser e expressar-se mulher foi sendo 
transformada ao longo da história! 

 

A cada período histórico a MULHER ocupou lugares 
diferentes no contexto histórico e social.  

 

 



Hierarquia de Gênero... 
 Os fatos sociais e históricos, marcados pela presença de relações 
desiguais, produziram um processo denominado de hierarquia de gênero. 

  

Que significa a sobreposição de um gênero em relação a outro! A história 
sinaliza a sobreposição masculina em relação a feminina. 

  

 A violência pode ser entendida como um dos efeitos da hierarquia de 
gênero.  



Hierarquia de Gênero... 
Desigualdade de gênero... 

 A hierarquia de gênero produz lugares sociais que devemos ocupar! 

  

 Existe uma marcação social que vai delimitando os lugares autorizados para que homens e 
mulheres habitem socialmente! 

  

 Hierarquia de gênero se mantém porque desenvolvemos um processo de aprendizagem, ou 
seja, se “ensina”, se “transmite” os sentidos dirigidos  a cada gênero, e desta forma criam-se 
EXPECTATIVAS SOCIAIS em relação ao desempenho do seu suposto papel – Gênero. 

  

  



  



  





Alguns marcos históricos que produzem 
a manutenção das hierarquia de gênero. 

 A manutenção da propriedade privada – a instituição do casamento e o controle sobre o corpo 
feminino; 

  

 A revolução industrial – a produção de trabalhadores e o controle sobre o corpo feminino ( 
como corpo trabalhador e como quem gera novos “trabalhadores” ). 

  

 A responsabilidade feminina pelos “fracassos” do grupo familiar, em especial dos filhos – 
produção teórica que materializa estes pressupostos. 

  



  

  

  

 Algumas relações produzem uma desumanização 
feminina, no sentido de transformá-la em objetos de 

uso de homens. 
  

  



Lugar de cuidado. 
 A história foi delimitando as mulheres lugares de CUIDADO! 

 

 Diante disto as profissões, as funções domésticas, foram sendo baseados em princípios de 
CUIDADO. 

  

 Cuidado com os filhos, o cuidado com o marido, o cuidado com os pais, o cuidado com o 
trabalho... 

  

 Um cuidado que as vezes “ escraviza” esta condição feminina!  



PARA PENSAR... 
  

  

 Quem cuida das mulheres? 



As mudanças históricas... 

 A mulher foi ocupando e construindo lugares diferentes. 

 Há um movimento de emancipação e empoderamento feminino em 
processo de crescimento! 

  

 LEMBRAR: 
◦ Da mesma forma que produzimos o feminino, produzimos o 

MASCULINO. 

REFLETIR: 

 QUAL A MASCULINIDADE QUE ESTAMOS PRODUZINDO? 



FAMÍLIA E GÊNERO 

  

 As questões de gênero impactam a 
família? 



 Essa centralidade presente no SUAS, traz em sua base, a concepção de que todas as 
outras necessidades e públicos da assistência social estão, de alguma maneira, 
vinculados à família, quer seja no momento de utilização dos programas, projetos e 
serviços da Assistência, quer seja, no início do ciclo que gera a necessidade do 
indivíduo vir a ser alvo da atenção da política. A família é o núcleo social básico de 
acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social. (NOB/05, p. 
17) 

  

  

 Ao se tratar da centralidade sociofamiliar na política de assistência social, é 
importante compreendermos que família é essa, quais suas configurações e qual 
lugar ela ocupa na vida das pessoas. 



Arranjos variados de famílias... 
 A família sempre passou por diversos transformações, no entanto, neste momento histórico há 
uma visibilidade diferente e reconhecidos legais (legislação) que vem referendando estes 
arranjos familiares.  

  

 Os movimentos sociais e outros movimentos políticos contribuem para o reconhecimento legal 
deste arranjos, o que antes não legalizados e reconhecidos formalmente. 

  

 A mulher foi compondo de formas diversas estas famílias...  O processo econômico impacta 
significativamente os arranjos familiares... Exemplo as questões de imigração; questões das 
guerras;  

 



Famílias monoparentais - femininas  

 A Constituição Federal em seu artigo 226, § 4º positivou o 

reconhecimento da família constituída por um dos pais e seus filhos, 

chamando-a de Família Monoparental, utilizaram-se dessa terminologia 

para deixar explícito que é formada por apenas a mãe ou o pai e seus 

descendentes, ou seja, terá somente a presença de um genitor que será 

responsável pelo sustento, educação e criação dos filhos. 



  

  

  

 Dentre os diversos fatores determinantes da formação das 
famílias monoparentais, destaca-se a categoria de mães 
solteiras, viúvas, separadas e abandonadas, frisando que a 
separação acontece com o acordo do casal e o abandono sem 
o consentimento de uma das partes.  

 



  

  

 Conforme Scarpellini e Carlos (2001) Uma mulher chefe da família monoparental, 
atua sozinha, a partir de diversificados papéis (mãe e pai, criar e cuidar dos filhos), 
colocando os filhos na escola, provendo a educação, o sustento e o amor que 
necessitam.  

  

 As autoras apontam também, que tais mulheres provedoras e mães, muitas vezes, 
suplantam seus desejos e sua autorrealização para cuidar somente da família. 
Perdem a expectativa de reconstituir suas vidas, mutilando seus sonhos, tornando-
se, no decorrer de suas vidas, o arrimo e o porto seguro dos familiares. 



Para pensar 

 Quais características/perfil tem as famílias monoparentais, 
chefiadas por mulheres, que nos atendemos na proteção social 
básica?  

 
◦ Acesso ao trabalho; 
◦ Acesso a escolarização; 
◦ Acesso a saúde; 
◦ Acesso a habitação; 
◦ Acesso a redes de apoio para com seus filhos; 
◦ Qual o histórico familiar; 
◦ Qual o histórico de violência doméstica; 
◦ Existe uma repetição de ciclos familiares; 

 



  

  

 VIDEO – VIDA MARIA 



Famílias monoparentais - feminina, 
vulnerabilidade e proteção social básica  

 É fundamental perceber que existem condições peculiares de cada mulher 
que é atendida em nossos Serviços. 

  

 Como reconhecemos o campo de vulnerabilidade que as mesmas se 
encontram?   

  

 Temos que fazer a seguinte pergunta:  QUEM É ESTA MULHER? 

  

 



ATENÇÃO 
 No atendimento ofertado pela Proteção Social Básica, é fundamental 
atentar-se para as famílias monoparentais ... 

  

 Em especial na qualidade de suas redes de apoio e na capacidade de 
acesso apoios ( pessoais e de serviços ); 

  

 Somos mediadores dos acessos as redes de apoio.  



Demandas de atendimento... Para 
pensar... 

 Em famílias monoparentais aumenta-se a probabilidade de sobreposição 
de funções, considerando que as atribuições de: provedor, cuidado, 
manutenção, zelo, afeto, acesso as redes de atendimento (saúde, 
educação), ficam sobre responsabilidade de apenas um pessoa. 

  

 O que pode vir a acarretar comprometimentos da saúde mental deste 
individuo, bem como, implicações de ordem física e relacional.  



Demandas de atendimento... Para 
pensar... 

 A colagem do papel de mãe às mulheres apresenta-se como dificuldade para 
inserção e manutenção dessas mulheres no mercado de trabalho.  

  

 A maternidade remete a um papel social entendido e construído como 
“naturalizado”. Em um contexto de mercado impregnado pela lógica 
patriarcal, as mulheres chefes de família parecem estar em desvantagem.  



Demandas de atendimento... Para 
pensar...   

  

 As redes sociais familiares se mostram um auxílio predominante, tanto 
para o cuidado aos filhos como para os afazeres domésticos nos 
momentos de ausência destas mulheres no período em que estão em seus 
empregos. 

  

  Estas redes sociais familiares são majoritariamente femininas: filha mais 
velha, avó, irmã, mãe, etc e se caracterizam por ser uma forma de 
socialização e compartilhamento de responsabilidades.  



Demandas de atendimento... Para 
pensar... 

  

  

 Além dos filhos, algumas delas possuem outros familiares como seus 
dependentes.  

  

  



Atenção ao campo de 
vulnerabilidade... 

 O campo de vulnerabilidade tende a uma ampliação quando se tem uma somatória de alguns 
elementos que afetam de forma prejudicial os acesso as redes de apoio. 

  

 Ou seja, existe uma diversidade de formas de opressão, de desigualdade que se somam e 
ampliam o campo das vulnerabilidades. 

  

 Este conceito é denominado de INTERSECCIONALIDADE.  



Necessário fazer uma análise mais ampla...  
 Uma análise interseccional – perceber que as mulheres são diversas, que suas 
histórias são particulares... 

  

 Compreender: de qual mulher estamos falando? 

  
◦ Soma de machismo, racismo, pobreza por exemplo! 

 

◦ E quando estas somas interseccionais se encontram em famílias 
monoparentais – femininas? Quais os efeitos? Como percebemos isto em 
nossas intervenções/atendimentos/avaliações/acolhidas? 





A intervenção... 

1. O ponto fundamental, DAR VISIBILIDADE a estas famílias! 

 

2. Reconhecer suas vulnerabilidades. 

 

3. Reconhecer suas potencialidades. 

 

4. Tornar-se mediador e favorecer o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. 

 

5. Oferecer intervenções direcionadas as mulheres. 



As mulheres e o SUAS 
  

 Qual a atenção disponibilizamos para as mulheres em 
nossa unidade de atendimento? 

  

 Reconhecemos estas mulheres? 



“O SUAS uma política de Mulheres para 
Mulheres”! 

 
Ser trabalhadora do SUAS? 

 
 
 

AGENTE DE OPRESSÃO? 
AGENTE DE GARANTIA DE DIREITOS? 





  

 OBRIGADO! 


