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resumo: O presente ensaio propõe a necessidade de refletirmos sobre as lacunas existentes entre 
proteção social e as temáticas gênero e masculinidade no campo da Assistência Social. Acreditamos 
que tal debate possa contribuir para a problematização da atenção destinada aos os homens nas práticas 
profissionais dos assistentes sociais, assim como na elaboração, implantação, avaliação e monitoramento 
de políticas públicas sociais. Este trabalho é parte do meu projeto de tese apresentado à comissão 
examinadora do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro em 2015. Como se trata de uma etapa exploratória e reflexiva, a metodologia por ora utilizada 
consistiu em uma revisão bibliográfica de acervo normativo (leis, portarias, normas operacionais e 
técnicas) assim como de textos clássicos e produção acadêmica contemporânea, tendo sido feita leitura 
crítica das obras citadas ao longo da problematização da hipótese apresentada.
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introdução
 O presente artigo tem como objetivo contribuir com o debate das temáticas gênero e masculinidades 
no campo da Assistência Social no Brasil, especificamente no cerne da proteção social básica, que se 
destina à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços 
e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social (MDS, 2009). Buscamos 
apresentar a relevância do tema para um exercício profissional comprometido com o fortalecimento das 
relações sociais democráticas e de garantia de direitos a partir da análise crítica da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS).
 Esta discussão se alinha a produções bibliográficas brasileiras, relativamente recentes e não 
muito extensas que vêm tomando os homens e as masculinidades como objeto de estudo com base em 
um referencial de gênero e estabelecendo as implicações desse foco no campo da assistência social. 
Com isso, contribuiríamos para o desenvolvimento do acervo de estudos que abordam os homens, não 
só para melhor promover a atenção às mulheres, mas também para considerá-los como protagonistas de 
sua própria proteção social.
 Outro aspecto que cabe ser abordado é quais as implicações da carência de estudos e debates 
sobre esse tema para o exercício profissional? Por que proteção social e masculinidades? Tais indagações 
ainda precisam ser respondidas, mas já apontam alguns caminhos para a reflexão crítica da importância 
dessa discussão para o Serviço Social.
 Pesquisa realizada por Bandeira e Freitas (2015) apontou a necessidade desse debate para os 
assistentes sociais da proteção social básica. Nas entrevistas realizadas com assistentes sociais, constatou 
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o desconhecimento dos profissionais acerca do tema. Barbosa e Freitas (2013) também apontam a 
necessidade desse debate para a categoria profissional questionando qual o espaço destinado aos homens 
no campo da Assistência Social. Que atenção é oferecida aos homens nos Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras)? Como esta se dá no âmbito da proteção social básica? 
 É a partir da própria dimensão de gênero que se advoga uma abordagem do masculino, uma vez 
que tanto homens quanto mulheres necessitam ser vistos em sua singularidade e em sua diversidade no 
âmbito das relações sociais mais amplas (Gomes, 2008). Faz-se necessário problematizar a centralidade 
das mulheres como uma condição sem a qual as famílias não são inseridas nas ofertas de proteção social 
do Estado.  

Quando abordamos gênero, fazemos referência a um conceito construído, a partir das Ciências 
Sociais, para analisar a construção sócio-histórica das identidades masculina e feminina. Esse campo 
teórico afirma que, entre todos os elementos que constituem o sistema de gênero – também denominado 
“patriarcado” por algumas correntes de pensamento – existem discursos de legitimação sexual ou 
ideologia sexual. Esses discursos corroboram a ordem estabelecida, em cada sociedade, que justifica 
a hierarquização de homem e masculino frente a mulher e feminino. São sistemas de crenças que 
especificam o que é característico de um e outro sexo e, a partir daí, determinam os direitos, os espaços, 
as atividades e as condutas próprias de cada gênero (Scott, 1990).

No campo teórico das discussões sobre gênero, não prevalecem estudos que abordam, a partir 
da perspectiva relacional, a díade homens e masculinidades (Nascimento, 2006). O que se reflete nas 
políticas sociais públicas, que persistem em adotar gênero e família como sinônimos de mulher. Goldani 
(2005) reforça essa ideia ao dizer que no Brasil o cuidar e o ser cuidado nas famílias acompanham a 
lógica dos afetos e da reciprocidade e que, as mulheres, mais que os homens, e os parentes mais que os 
não parentes, são os “preferidos” na tarefa de cuidar dos familiares.
 Ainda na perspectiva de fornecer elementos consistentes para a necessidade de se aprofundar a 
discussão acerca desse tema no Serviço Social, o estudo realizado por Campos (2012) resgata o lugar do 
gênero na seguridade social e constatou que quanto maior a retração do Estado nas áreas sociais, maiores 
são as responsabilidades repassadas para as famílias, e essas responsabilidades recaem sobre a mulher.
 Portanto, acreditamos ser necessário problematizar a “invisibilidade” dos homens nas políticas 
de assistência social, em especial às voltadas para a proteção social. Essa ausência pode ser interpretada, 
não como negação da singularidade do usuário, e sim como um desafio de pensá-lo sujeito nas políticas 
de assistência social.
metodologiA

Esse texto se propõe a sinalar alguns pontos de discussão a partir de uma primeira leitura crítica, 
tendo como focos a presença ou não do tema proteção social associado à masculinidade e a gênero.
 Para problematizar a tese defendida pelo autor, partimos de uma análise sobre: (1) assistência 
como política social; (2) família e a proteção social do Estado e, (3) estudos de gênero.

AssistênciA como políticA sociAl
 A assistência social no Brasil se caracterizou até o final da década de 1980 como uma mistura 
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de ações dispersas e descontínuas de órgãos governamentais e de entidades assistenciais, marcada pelo 
assistencialismo, fruto de um longo processo histórico (Yasbek, 2004).
 Somente com a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica de Assistência Social (Loas) em 
1993, este quadro começou a mudar, definindo o arcabouço legal e conceitual de um novo paradigma, a 
partir da inscrição da Assistência Social no tripé da Seguridade Social, junto com a Saúde e a Previdência 
Social (MDS, CapacitaSUAS, 2008).
 Somente a partir de 2004, com a aprovação da PNAS e, em 2005, com a regulação do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), foi possível um movimento que pautou e constituiu a assistência 
social como um sistema nacional integrado (NOB-SUAS, 2005). Tanto a aprovação da PNAS quanto 
a criação do SUAS foram grandes conquistas após negociações e discussões entre sociedade civil, 
governos, profissionais liberais, universidades e escolas de serviço social (Mota, 2006).

A PNAS estabeleceu a família como alvo central de suas ações, tomando como referência os 
territórios nos quais as mesmas estão inseridas e as vulnerabilidades mapeadas através de indicadores 
sociais. Essa normativa pretendia superar o conceito de família idealizada, ou meramente como unidade 
econômica, entendendo a mesma como núcleo afetivo, vinculado por laços consanguíneos, de aliança 
ou de afinidade, que circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações 
de geração e de gênero (NOB, 2005).

É importante enfatizar que essa centralidade aponta para a preferência que tem se dado às famílias 
enquanto promotoras da proteção e do bem estar social. Ao mesmo tempo, revela uma aposta no caráter 
ativo e participativo destas nas políticas públicas sociais. A matricialidade sociofamiliar justifica-se a 
partir do argumento de que as políticas de proteção à família teriam maior impacto nas condições de vida 
da população pobre. 

A princípio, concordamos com Barbosa (2012) sobre a estratégia das mulheres serem tomadas 
como representantes preferenciais do benefício, uma vez que essa posição reflete o reconhecimento 
do papel e da importância das mulheres, como mães, na gestão das famílias pobres. Mas, é importante 
realçar alguns aspectos contraditórios, posto que as políticas sociais, ao mesmo tempo em que valorizam 
as mulheres, centralizando nelas suas ações, terminam por responsabilizá-las quanto ao sucesso e 
efetividade das famílias, tornando os homens invisíveis, ou pouco implicados, nas ações da assistência 
social.

O SUAS é composto de dois patamares de proteção social, a básica e a especial, de modo a 
garantir as seguranças de: (a) sobrevivência, (b) acolhida e convívio e, (c) convivência familiar. Antes os 
serviços eram prestados de forma dispersa, fragmentada e multiforme. Esse sistema trouxe uma renovada 
concepção do significado dos serviços sociosassistenciais e dos modos de estruturação hierarquizada das 
proteções básica e especial.

No primeiro caso, a proteção social básica, ficará sob responsabilidade dos Cras e de outras 
instituições básicas e públicas de assistência social. Como exposto na PNAS, são considerados serviços 
de proteção básica aqueles que têm a família como unidade de referência, ofertando um conjunto de 
serviços locais “(...) que visam à convivência, à socialização e ao acolhimento de famílias cujos vínculos 
familiares e comunitários não foram rompidos; assim como a promoção da sua integração ao mercado 
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de trabalho.” (MDS, 2009, p. 27).
 Na proteção social especial são considerados dois níveis de complexidade, a média e a alta. De 
acordo com os documentos oficiais, ambas estão direcionadas ao atendimento das famílias e indivíduos 
em situação de direitos violados. No entanto, o que diferencia os níveis de complexidade é a existência 
ou não de vínculos familiares e/ou comunitários, tendo como unidade pública de referência os Centros 
de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) (MDS, 2009).

FAmíliA e proteção sociAl do estAdo
 A família constantemente é apontada como uma das mais importantes instituições, responsáveis 
pela qualidade de vida dos seus membros e, por isso, muito se tem falado em políticas sociais de suporte 
às famílias. No entanto, é necessário problematizar sobre as implicações de se naturalizar as relações 
familiares como intrinsecamente protetoras.

Goldani (2002) afirma que, na conjuntura de reestruturação do mercado de trabalho e propostas de 
um Estado mínimo, a família assumiu importância ainda mais ampliada como fonte de suporte material e 
afetivo para seus membros. No entanto, mas que no debate sobre as implicações sociais e políticas dessa 
reestruturação, pouca atenção se tem dado ao fato de que são as famílias, especialmente as mulheres, 
que mais carregam a difícil responsabilidade de responder as demandas de seus dependentes, mesmo 
com apoio e/ou suporte do Estado. Nesse sentido, tendo em vista a existência também de famílias 
monoparentais chefiadas por homens, assim como aquelas formadas a partir de casais homoafetivos, 
torna-se essencial analisar as ofertas de ações dirigidas às famílias contemporâneas brasileiras e suas 
dificuldades frente às políticas da assistência social.

A atual conjuntura apresenta um quadro complexo que, grande parte dos indivíduos componentes 
das famílias não consegue realizar as trajetórias esperadas em relação à educação, ao trabalho e à 
promoção social. Neste caso uma situação de vulnerabilidade pode se formar vindo a requerer políticas 
diferenciadas, que considerem a complexidade dessas famílias e de seus membros, respeitando suas 
identidades e diferenças.

Sarti (2008) refletindo sobre a centralidade das famílias pobres, afirmou que a família é um valor 
em toda a sociedade brasileira, porém entre os pobres sua importância é destacada. Sua hipótese é que 
para eles, a família além de funcionar como uma rede de apoio social, também é uma referência simbólica 
essencial. Para este seguimento, a família tem prioridade sobre os indivíduos, e a vulnerabilidade de um 
de seus componentes fragiliza a família como um todo. Visto isso, a autora sinaliza para a importância de 
se manter a família e suas dimensões de rede como aspecto central na formulação de políticas sociais.

No Brasil, o regime de bem estar social sempre esteve fortemente apoiado num modelo de família, 
que orientou, e em alguns casos ainda orienta, algumas políticas sociais.

O problema é que nesses casos se tem como parâmetro de família o casal heterossexual, casado 
legalmente e com filhos, onde o homem seria o provedor e a mulher a responsável por cuidar da casa e 
dos dependentes, mesmo que por vezes também desempenhem atividades laborais fora da residência. 
Desse modo, as ações prestadas à família são conservadoras, se atribuindo pouca importância em se 
conhecer a fundo as singularidades das famílias. Desconsidera-se que, pensar a família como fator de 
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proteção social requer entendê-la como participante nos processos de mudança mais gerais, assim como 
entender suas relações internas (Mioto & Stamm, 2003). 

No que diz respeito às políticas sociais, Goldani (2005) afirma que no Brasil ocorreu um grande 
processo de reinvenção das políticas sociais, onde se utilizou a noção de direito e de cidadania para 
tentar incorporar demandas individuais e familiares. Todavia, um problema dessas políticas estaria 
no fato das mesmas desconsiderarem as frequentes alterações ocorridas na vida dos indivíduos e das 
próprias famílias, deixando descobertas áreas essenciais da proteção e sobrecarregando as mulheres com 
as responsabilidades de cuidados com os familiares nas mais distintas situações.

No Brasil, a partir da Constituição Cidadã, foi definido um sistema de proteção social novo, que 
norteou as políticas sociais. Neste, os critérios de seleção dos benefícios sociais foram redefinidos e 
sua cobertura ampliada, ocasionando polêmicas em torno do que Goldani (2005) vai chamar de “utopia 
universalista”. Neste contexto a ideia era de que o Estado seria o maior promotor destas políticas e 
o principal mediador entre o indivíduo, a família, o mercado e a comunidade. Logo o Estado seria 
considerado como responsável por garantir a equidade entre os indivíduos, sempre levando em conta 
as diversas dimensões que perpassam a vida dos mesmos, assim como as dimensões de gênero, étnico-
raciais e geracionais.

Assim, as políticas sociais acabaram por focar as situações de vulnerabilidades, predominando os 
programas de transferência de renda. Observa-se que o Estado está cada vez mais restrito para o social 
e as privatizações dos serviços públicos aparecem com mais força. Nesse sentido, Costa & Castanhar 
(2008) afirmam que os programas de renda mínima integram o que se chama de rede de proteção social 
destinada às famílias pobres. Nesses casos, a proteção social é entendida como o alcance de mínimos 
sociais de sobrevivência e inclusão, capazes de superar as vulnerabilidades que mantém os indivíduos 
excluídos. 

Por fim, vale destacar que a mulher aparece como ator que assume importância fundamental neste 
processo. Visto que, as políticas públicas dirigidas às famílias tendem a idealizar o papel feminino do 
cuidado como algo natural e acabam por desconsiderar as múltiplas dimensões da solidariedade familiar, 
que frequentemente é permeada por relações contraditórias entre gerações e gênero (Mota, 2006). Logo, 
este tipo de enfoque, apesar de contemplar a discussão sobre as desigualdades entre homens e mulheres, 
acaba contribuindo para a segmentação e, inclusive, para perpetuar a cultura patriarcal de fragilidade 
e subalternidade da mulher, já que acaba por favorecer uma cultura protetiva e não necessariamente 
emancipatória. Nesse sentido é essencial se pensar as políticas para as famílias considerando a participação 
masculina e os diferentes contratos sociais com vistas a contribuir para uma cultura de equidade de 
gênero que não reforce modelos patriarcais.

um diálogo com os estudos de gênero
Inicialmente é necessário dispor sobre o que se compreende como gênero. Sexo e gênero devem 

ser diferenciados conceitualmente. O primeiro está vinculado ao caráter físico, anatômico, biológico do 
ser humano, enquanto gênero, calcado na cultura, define o que significa ser homem e ser mulher. Nessa 
demarcação vão sendo construídos os papéis de gênero, ou seja, aquilo que compete ao homem, forjando 



10 11

a sua masculinidade, e o que é da instância da mulher e da feminilidade (Gomes, 2008). Aqui, portanto, 
consideramos a premissa que o ser humano não se constitui fora de um espaço de construção social.

O movimento feminista é apontado por Scott (1990) como o grande arranjador do conceito de 
gênero. No século XIX, mulheres, organizadas em grupos e movimentos, iniciaram uma reação ao 
domínio social a que eram submetidas. As iniciativas dessas mulheres, do que foi chamada “primeira 
onda do feminismo”, centrava-se em direitos políticos, como votar e ser eleita, e no direito ao estudo em 
universidades. Após a II Guerra Mundial, e mais fortemente a partir das influências do contexto histórico 
da contracultura, as feministas passaram a lutar pelo direito ao corpo, ao prazer e contra o patriarcado, 
momento que é caracterizado como a “segunda onda do movimento”.

Em ambos os períodos, as críticas dos movimentos de mulheres se dirigiu às forças políticas 
dominantes, entre as quais estava o poder exercido pela classe média que, em acordo com outras 
instituições como o Estado e a Igreja, lançavam mão do modelo biomédico como justificativa para a 
medicalização dos corpos femininos. As explicações que sustentavam assimetrias sociais entre homens 
e mulheres são questionadas e confrontadas, mas é apenas nos anos 80 do século XX, com a inserção 
crescente de feministas no espaço acadêmico europeu e, especialmente, norte-americano que a reflexão 
teórica se projeta como argumento forte e capaz de desconstruir a “naturalização” das assimetrias e 
desigualdades entre os sexos (Butler, 2003).

A construção da identidade feminina tem em sua trajetória uma cultura marcada pela tradição, 
utilizada nas sociedades ocidentais, para legitimar o processo de exclusão e confinamento ao espaço 
privado, a que muitas mulheres foram socializadas e submetidas.

Assim, a história da origem da perspectiva de gênero está ligada aos posicionamentos críticos 
da explicação do lugar da mulher na sociedade. Nesse contexto, a discussão sobre gênero se reflete 
nas dinâmicas sociais por meio das quais as identidades de gênero são socialmente construídas e nesse 
processo de socialização a família, a circunvizinhança, a escola, o credo religioso, etc. atuam naturalizando 
certos pressupostos estereotipados. Os arcabouços de gênero que se constroem socialmente, tanto na 
infância como na adolescência, meninos e meninas vão absorvê-los como se fossem próprios. Portanto, 
esses construtos ao longo da vida social vão orientar a sexualidade, os manejos dos afetos, a adequação 
do vestuário e da cor, a escolha da profissão e a divisão sexual do trabalho. Homens e mulheres vão 
paulatinamente construindo a sua identidade social e de que maneira mostrar-se-ão na organização social 
da vida privada e pública (Scott, 1990; Couto, 2001; Gomes, 2008).

Trabalhar com a perspectiva de gênero possibilita que se considerem as condições que caracterizam 
as construções sociais acerca dos sexos, se configurando como uma forma mais abrangente e crítica 
de abordar as relações entre homem e mulher, entre homens e entre mulheres (Gomes, 2008). Essa 
compreensão implica que os gêneros são atributos socialmente construídos em função de cada cultura; 
os modelos de gênero se constroem numa perspectiva relacional, de modo que a concepção de masculino 
se desenvolve a partir da de feminino e vice-versa; e o âmbito de gênero é o primeiro campo em que o 
poder se articula nas relações humanas (Scott, 1990).

Na contemporaneidade reivindicam-se a inclusão da categoria gênero, assim como raça e etnia, 
na análise dos fenômenos sociais, com o objetivo de retirar da invisibilidade as diferenças existentes 
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entre os seres humanos que, por vezes, encobrem discriminações. Trata-se, portanto, de problematizar as 
discriminações e os preconceitos associados ao gênero, no sentido de garantir a equidade como princípio 
para o exercício da cidadania.

considerAções FinAis sobre A relevânciA dA temáticA mAsculinidAde

 Apresentar uma proposta de tese relacionada à temática “masculinidades e proteção social”, a 
primeira vista, pode causar certo estranhamento. Em primeiro lugar, porque o foco sobre os homens 
não é nenhuma novidade. Como diz Kimmel (1992), quase todos os livros publicados durante séculos 
focalizaram os homens. Em segundo lugar, porque as discussões sobre os efeitos dos processos 
relacionados ao gênero no quadro da política social já são recorrentes na literatura do serviço social.
 Nesse sentido, a partir de uma perspectiva crítica e comprometida com um projeto profissional 
vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de 
classe, etnia e gênero, é premente a incorporação da temática masculinidade e proteção social básica 
pelo Serviço Social em consonância com as diretrizes curriculares e com os princípios norteadores do 
seu projeto ético-político.
 Nesse contexto, para alguns profissionais que atuam no campo da proteção social básica, uma 
discussão sobre tal expressão pode, em uma primeira leitura, parecer significar em retrocesso. Isso porque, 
há algum tempo, já vem ocorrendo um movimento em favor de um olhar específico para as questões 
femininas, que conduza a política de assistência social que asseguram não só uma equidade entre os 
gêneros. Diante desse movimento, a fala acerca da invisibilidade dos homens na proteção social pode ser 
vista como uma volta à hegemonia do masculino sobre o feminino, configurando-se como antimovimento 
feminista. Entretanto, proponho que sejam abordadas as especificidades da masculinidade na proteção 
social básica para que, junto com as mulheres, se construa uma concepção mais abrangente, voltada para 
a promoção da visibilidade masculina em uma perspectiva relacional de gênero.
 A partir da perspectiva da totalidade há de se romper com o pensamento ahistórico e com a 
superficialidade da apreensão do real. Na contramão da lógica que aprofunda as mazelas sociais, negando 
conflitos oriundos das contradições de classe, o pensamento crítico oferece elementos de análise que 
permitem o desvelamento do real com vistas à superação de todas as formas de opressão e exploração 
próprias da ordem capitalista (Rocha, 2009).
 Essa análise exploratória apontou a necessidade de ousarmos buscar estratégias que visem à 
ruptura com modelos prefixados que naturalizam desigualdades de gênero. As questões apontadas no 
correr do texto podem ser pensadas na intersecção entre: (a) a desconstrução de uma masculinidade 
tradicionalmente rígida e pouco reflexiva; (b) a revisão dos papéis socialmente construídos para mulheres 
e homens e, (c) a problematização em torno da relevância da temática masculinidade e proteção social 
para o Serviço Social.

O acolhimento, no sentido de uma intervenção qualificada, da questão do homem e do masculino 
no âmbito da política de assistência social pressupõe um desafio que inclui: (a) a criação de atividades de 
sensibilização para os homens; (b) a prestação de serviços públicos numa perspectiva de empoderamento 
/ fortalecimento dos usuários (homens) e, (c) a produção e a divulgação de informações e conhecimentos. 
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Todavia, a captação dos problemas masculinos no Serviço Social ainda não é uma realidade no país.
Compreendemos que existe todo um esforço e compromisso das nossas entidades representativas 

para realizar o que Netto (1997) nos propõe, ao dizer que, ao profissional de Serviço Social cabe converter 
as possibilidades em realidade, de forma que estas possam atuar na contra-hegemonia daquilo que está 
posto, bem como elaborar e desenvolver respostas e ações qualificadas que atendam as demandas trazidas 
pelos usuários, quer sejam explícitas ou implícitas.

Os assistentes sociais devem buscar, para além de ferramentas técnico-operativas, instrumentos 
que materializem nosso compromisso ético e político na busca por uma sociedade justa e igualitária que 
respeite as diferenças, sem colocá-las na condição de desiguais (Rocha, 2009).

Fica então, um grande desafio para a sociedade de modo geral. O processo necessário de mudança 
de comportamento na relação de gênero pressupõe um acolhimento do homem enquanto protagonista 
das políticas públicas e dos equipamentos da proteção social básica. É importante ressaltar que a 
transformação precisa ocorrer nas esferas de reprodução dos valores sociais, como escola, família, meios 
de comunicação, igreja e sociedade em geral. Incluindo-se aqui os serviços de saúde. Assim, o processo 
de libertação de homens e mulheres de suas posturas cristalizadoras só será possível num contexto de 
ampla ação coletiva, que possibilite uma revolução simbólica capaz de subverter a ordem socialmente 
imposta.
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