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RESUMO :As discussões contidas neste estudo abordam o caráter de gênero presente nas políticas 
sociais, a centralidade da família nas políticas. Este trabalho é de caráter qualitativo, realizou-se pesquisa 
de campo onde foram feitas entrevistas semiestruturadas com cinco chefes de famílias monoparentais 
masculinas que residem em Montes Claros-MG. Verificou-se que a associação entre a mulher e os cuidados 
com a família envolve conceitos e práticas que parecem estar ainda muito arraigados e representam 
paradigmas que subjazem as políticas cujo foco permanece nas mulheres e crianças, não inserindo o 
homem nesta perspectiva. Assim, o é necessário ampliar o debate sobre o caráter de gênero presente nas 
politicas, em especial sobre a participação do homem nos cuidados com a família.
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1 INTRODUÇÃO:

Desde os tempos primórdios é perceptível que vivemos em uma sociedade com uma 
cultura voltada para o patriarcado4, em que a mulher é vista com inferioridade em relação ao homem o 
que corrobora para as desigualdades de gênero. Tendo em vista as relações desiguais de gênero muito 
se tem debatido sobre a mulher, sendo quase inexistentes discussões sobre o masculino. Nesse sentido, 
discutiremos sobre a questão do gênero nas políticas sociais, abordando principalmente o masculino. 
Além disso, as políticas sociais também enfatizam a família como locus de intervenção, por isso também 
debateremos sobres aspectos da mesma.

O presente trabalho trata-se de um trecho de uma pesquisa sobre as famílias monoparentais 
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masculinas inseridas no Programa Bolsa Família –PBF, onde desatacou-se como o gênero e a família são 
tratados nas políticas sociais. No Brasil, percebe-se que há um elevado número de famílias monoparentais 
inseridas nesse programa. Nesse contexto, muito se tem pesquisado acerca da mulher mãe e pobre 
beneficiária do programa, ficando de lado o sujeito pai pobre.

Realizou-se pesquisa bibliográfica e de campo. O público alvo da pesquisa foram cinco 
homens, chefes de famílias monoparentais masculinas, que participam do Programa Bolsa família no 
município de Montes Claros-MG. Para garantir o sigilo em relação à identidade dos pesquisados, estes 
serão identificados neste trabalho por: E1, E2, E3, E4 e E5.

 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os chefes destas famílias, usando 
gravador, posterior à transcrição das entrevistas, o material coletado foi analisado com a técnica de análise 
de discurso. O mesmo foi organizado de acordo com os objetivos delineados na pesquisa, com extração 
dos trechos mais significativos dos depoimentos. Ainda, a análise de dados perpassou a discussão ao 
longo do texto

De acordo com Scott (1989) o “gênero” tem sido usado como sinônimo de “mulheres”. Nos 
últimos anos, vários livros e artigos que abordavam a história das mulheres substituíram o termo de 
“mulheres” pelo termo de “gênero”. Todavia, gênero é uma construção social, uma interpretação social 
do biológico, o que faz feminino uma fêmea e masculino um macho, é algo definido pelo fator cultural, 
ou seja, não se trata de algo voltado especificamente para a mulher. Conforme Scott (1989, p.6) O gênero 
trata-se de uma “maneira de indicar as “construções sociais” – a criação inteiramente social das ideias 
sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres”.; uma forma “de se referir às origens exclusivamente 
sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma 
categoria social imposta sobre um corpo sexuado.”

Nesse sentido, a cultura impõe certos comportamentos, normas e deveres diferenciados para 
homens e mulheres. Tais comportamentos são definidos desde a infância, podendo ser evidenciados 
através das brincadeiras tidas como femininas e masculinas, as primeiras estão ligadas aos afazeres 
domésticos e ao lar enquanto as segundas estão associadas com o espaço da rua e força. Sobre a 
socialização de meninos Wang et al (2006, p.54) aponta:

Me ninos crescem estimulados a ser livres e independentes, a contar vantagens e alardear 
seus méritos, desenvolvendo o senso de competitividade como uma das principais 
características à sobrevivência na vida adulta. A preocupação com o desempenho será 
uma constante ao longo de toda a vida e, desde cedo, eles são incentivados a participar 
de atividades e jogos nos quais só há duas possibili dades: vencer ou perder. É como 
se não existisse o prazer pelo jogo em si, independentemente de seus resultados. O 
perdedor é invariavelmente desprestigiado e o vencedor é enaltecido e festejado, já 
que essa é a lógica masculina frequentemente observada na esfera pública, cujos ideais 
foram intensamente reforçados pelos valores do capitalismo liberal.

Para Welzer-Lang (2001) quando as crianças do sexo masculino deixam o mundo das 
mulheres e passam a se relacionar com outros homens, eles passam a assimilar códigos e ritos que os 
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ensinam a saberem serem homens e que, por sua vez, os desassociam do mundo das mulheres e das 
crianças. Sobre a construção da masculinidade, para distinguir os “pequenos homens” dos “grandes 
homens” é necessário combater aspectos que os associem às mulheres. Scott (1989) concorda com isto 
ao considerar que o princípio da masculinidade baseia-se na vigilância e repressão do exercício de 
práticas femininas por parte dos homens.

Na perspectiva da sociedade burguesa espera-se que o homem seja forte, destemido, 
provedor, dominador enquanto cabem as mulheres o cuidado com a casa, com os filhos e que sejam 
dóceis, amorosas. Isto pode ser confirmado quando se analisa a presença majoritária de mulheres em 
profissões vinculadas ao contexto de cuidado, tais como Serviço Social, Pedagogia, Enfermagem, dentre 
outras.

Diante disto, o movimento feminista ao longo da história tem lutado para romper com 
tais desigualdades. Nota-se que as pesquisas sobre as desigualdades de gênero se intensificaram e as 
discussões tem sido oportunas para a sociedade, uma vez que muitos aspectos da cultura patriarcal 
ainda se fazem presentes nas relações sociais. É importante atentar-se que da mesma forma que o ideal 
patriarcal é totalmente prejudicial às mulheres, o mesmo também atinge de forma negativa os homens5, 
uma vez que são especificados a eles atributos que muitos não têm.

No que diz respeito a estes atributos Wang et al (2006, p. 58) elenca que ser forte, confiante, 
ativo, destemido, determinado, realizador, independente, objetivo, pragmático, racional, emocionalmente 
equilibrado, profissionalmente competente, financeiramente bem-sucedido e sexualmente impositivo são 
preceitos pertinentes ao modelo ideal de masculinidade. A autora ainda afirma que além desses atributos 
pode se acrescentar adjetivos de conotação mais pejorativa, como frio, insensível, agres sivo, arrogante, 
dominador, autoritário, violento e opressor. É comum se ouvir expressões como “homens não choram”, 
ou seja, os homens não podem mostrar fragilidade em público, porque isso poderia colocar em dúvida 
sua masculinidade.

No que tange aos estudos voltados para o masculino, Wang et al (2006) aponta que no Canadá 
e nos Estados Unidos, durante os anos 1960, surgiram os “grupos de homens”, que paulatinamente se 
expandiram a outros países. Estes grupos em suas discussões questionavam o padrão estereotipado de 
invencibilidade, para tal, trabalham questões relativas à paternidade, à sexualidade e ao comportamento 
físico e moralmente agressivo.

Então, os primeiros estudos sobre a masculinidade contemporânea começam a desconstruir 
a imagem (antes inabalável) do homem que deve exercer o papel de “machão”. O padrão básico de forte, 
herói, provedor, seguro e insensível tem sido, em alguns casos, refutado pelos próprios homens (WANG 
et AL, 2006).

A associação do padrão de masculinidade com uma virilidade limitada e características como 
autoritarismo, dominação e opressão, vem sendo alvo de críticas recorrentes. Para Badinter (1985), 
tal padrão é “fonte de alienação para os homens e de desentendimento com as mulheres” e tem sido 

5  O sofrimento social masculino é visível ao longo da História – o homem compõe a maioria das legiões entre os dizimados nas 
guerras, os consumidos em situação de trabalho escravo ou semiescravo, os explorados pelo rude trabalho assalariado, os aprisionados, 
os dependentes químicos, e assim por diante(SOUZA,2009)
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gradativamente controvertido e repensado nos últimos anos. Esse rompimento com os estereótipos 
estabelecidos à masculinidade é exposto pelos entrevistados quando questionados sobre o que pensam 
sobre os papéis atribuídos pela sociedade aos homens e mulheres:

“Eu acho que o homem ele não tem nada que achar que é machão demais, ele é apenas 
uma pessoa da mesma forma que a mulher...” (E4)

Outro aspecto que é importante ser demarcado é a associação do homem ao trabalho. Este é a 
principal forma de inserção no mundo público, por conseguinte, uma das bases para se erguer a identidade 
masculina tradicional. Promundo (2009) colabora com essa afirmação, para o autor o trabalho representa 
um pilar importante na construção da masculinidade, uma vez que, homem enquanto o provedor, apto a 
sustentar a família prevalece no imaginário social no que diz respeito ao que é ser homem.

Além disso, observa-se que a masculinidade também se afirma em ter família e arcar com 
os compromissos, e este “arcar com os compromissos” está intrinsecamente associado com o trabalho 
conforme exposto pelo E5.:

 “Ser homem é uma pessoa que tem dignidade, que tem caráter, que tem uma família, 
que exerce aquilo que pode né . Então pra mim é isso, honrar com seus compromissos, 
não sujar seu nome né...” E5

Neste contexto, o desemprego para além de significar a falta de oportunidade de sustentar a 
família, representa um insucesso da sua condição de homem (PROMUNDO, 2009). Contudo ressalta-se 
que na década de 1970 o sistema capitalista passa por uma profunda crise estrutural que contribui com 
a ampliação do desemprego estrutural, intensificando a pobreza, colaborando para que nem sempre o 
homem pudesse exercer o papel de provedor. Face a isto, como se pensar nos homens pobres que estão 
longe de uma perspectiva “provedora” ainda pertencente a um ideal de masculinidade hegemônico?

Tal questionamento nos faz  refletir como as politicas sociais tem abordado o gênero, se estas 
estão contribuindo com rompimento das desigulades ou se estão ratificando-as. Será que  os homens, 
em especial aqueles que nao estão enquadrados no modelo ideal de masculinidade, são abordados pelas 
politicas?

1.2  Política social e recorte de gênero

A partir dos anos 1980 em meio ao cenário repressivo dos últimos anos de ditadura militar, 
os movimentos sociais trouxeram questões referentes à afirmação das múltiplas identidades dos sujeitos. 
De acordo com Farah (2004) novos atores passam a estar incluídos na arena pública e novos temas 
foram inseridos a agenda governamental. No período apontado destaca-se a participação de mulheres 
nos movimentos sociais, estas além de denunciarem as desigualdades de classe, passaram também a 
levantar temas específicos à condição da mulher como direito a creche, saúde da mulher, sexualidade e 
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contracepção e violência contra a mulher (FARAH, 2004, p.51).
No cenário mundial, um fator que corroborou para isto está relacionado com a questão da 

feminização da pobreza. O diagnóstico de que as mulheres dos países em desenvolvimento são as mais 
atingidas pela intensificação da pobreza contribuiu para a criação de programas de apoio a mulheres. 
Nesse contexto, de acordo com Farah (2004) organizações como o Banco Mundial, passam a recomendar 
a focalização de políticas de combate à pobreza. Desse modo, também no Brasil movimentos e entidades 
de mulheres recomendam que programas de combate à pobreza atendam prioritariamente mulheres.

Destarte, embora haja a necessidade de compreender que há desigualdades entre homens e 
mulheres que devem ser analisadas e consideradas na elaboração e execução de programas governamentais, 
não se pode perder de vista, como já assinalado que com a ampliação do desemprego estrutural há a 
intensificação da pobreza, atingindo homens e mulheres. Nesse viés, a focalização dada a  mulher deixa 
de lado o homem pobre.

No que tange a focalização Lavinas e Nicolli (2006) apontam à necessidade de se defender 
políticas públicas mais universais, que visem reduzir a pauperização da classe trabalhadora e não de 
grupos específicos de pobres, mesmo que sejam de mulheres. Para Carloto (2004) há uma distinção entre 
o que são programas que têm por alvo preferencial as mulheres e o que são programas com perspectiva 
de gênero ou de enfrentamento das desigualdades de gênero. Para ela o fato de as mulheres serem 
centrais nestes programas não faz com que haja uma perspectiva de gênero ou enfoque de gênero, uma 
vez que perspectiva de gênero implica em ações que alterem as desigualdades de gênero, em indicadores 
que demonstrem a ocorrência de transformações na divisão do trabalho doméstico, 

se as meninas na família deixaram de ser responsáveis pelo trabalho doméstico e 
cuidado dos irmãos menores; se a violência doméstica diminuiu; se elas possibilitaram 
o acesso ao trabalho não-precarizado; propiciou-se a complementação da escolarização; 
se viabilizou um cuidado com a saúde sexual e reprodutiva; se contribuiu para sua 
autonomia e recuperação da auto-estima; se diminui o estresse e a depressão, entre 
outros indicadores(CARLOTO,  2004, p.152) .

Quando se pensa as políticas sociais e os homens, nota-se que estes sempre foram vistos como 
os que oprimem, fato que contribui também para as políticas darem maior atenção as mulheres. Assim, 
questiona-se: ignorar o homem é o caminho correto para amenizar essas desigualdades? Pelo contrário, 
as políticas devem dar conta de contribuir de forma efetiva com as relações de gênero incluindo ambos: 
homens e mulheres, abordando-os de forma que colaborem para romper com as desigualdades ao invés 
de atenuá-las.

Ao identificar políticas voltadas para o masculino percebe-se que estão associadas com 
o trabalho e com a violência. Nesse aspecto, Wancquant (2001, p.100) afirma que o capitalismo em 
seu estágio atual estabelece políticas sociais tutelares para mulheres e crianças e políticas carcerárias 
para homens jovens e adultos, ou seja, estes não são incluídos nas políticas de assistência e combate à 
pobreza.

Barbosa (2012) afirma que é recorrente o discurso de que há uma “feminilização” da 
assistência social e também em relação à saúde da criança, cujo estímulo aos cuidados das mulheres na 
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saúde dos filhos é notável nas campanhas de amamentação, nos comerciais de televisão, ou por outros 
dispositivos religiosos, educativos, jurídicos.

Diante disto, constatamos que a ênfase das políticas na mulher tem colocado os homens 
ainda na posição de “provedores” e não “cuidadores” por isso podem-se apontar equívocos. Neste 
sentido, ações e políticas públicas que deem conta de trabalhar com os homens com vistas a reduzir 
desigualdades, ainda são incipientes. Além disso, as políticas sociais também dão atenção especial a 
família, por isso é necessário atentarmos para esta vinculação associando-a com gênero.

1.3 POLÍTICA SOCIAL E CENTRALIDADE NA FAMÍLIA

De acordo com Mioto (2004) a família constitui-se como um espaço altamente complexo 
que se constrói e reconstrói histórica e cotidianamente através das relações e negociações estabelecidas 
entre seus membros e as esferas da sociedade. 

Atualmente, no debate sobre família Barros (2012) considera   importante apontar a 
diferenciação entre pensar em “família” ou em “famílias”. Para a autora ao se trabalhar com o conceito 
de “famílias”, admite-se a existência de uma multiplicidade de tipos e de arranjos familiares. Trabalha-se 
portanto com uma realidade que está em constante transformação.

Ademais, Batista (2009) coloca que na atual conjuntura a família não é entendida como 
vinculo de consanguinidade e parentesco, mas também como relação de afeto e cuidado. Mello (2011) 
corrobora com esta afirmação ao dizer que a família se trata de uma realidade afetiva, cultural e 
plural- com variadas formas de composição, dentro das quais não existe padrão de ‘regularidade’ ou 
de ‘normalidade’. Ou seja, a família na sociedade moderna é caracterizada para além do seu caráter 
institucional, mas como um grupo em que seus membros trocam sentimentos, carinho, cuidado, amparo 
e assistência. 

Percebe-se essa associação da família como o lugar de afeto e cuidado na narrativa dos 
entrevistados sobre o que é família. No entanto, a influência em torno do arranjo familiar nuclear 
–aquele composto por pai, mãe e filho- ainda é algo que corrobora como referência, seja no âmbito 
das estruturas e organizações da sociedade ou mesmo na subjetividade das pessoas (BATISTA, 2009). 
Nessa perspectiva, observamos através do discurso dos entrevistados que a família ainda é uma instância 
bastante impregnada de valores morais e ideológicos.

A pesquisa também nos permitiu notar que o modelo de família nuclear considerado por 
muito tempo como “normal” e “estruturado” ainda está impregnado no imaginário das pessoas, levando-
as a acreditar que tudo que fuja desse modelo seja desestruturado. Em face a essas exposições, deduzimos 
que a família é entendida de diversas maneiras, não sendo possível defini-la de um modo universal. Além 
desses apontamentos é relevante atentarmos como a família associa-se com as políticas sociais, tendo 
em vista que Castel (1998) a considera como proteção social primária. Carvalho (2005) concorda com 
o autor ao dizer que a família tem potencial de assegurar socialização, criação de vínculos, proteção e 
inclusão de seus membros.

Carvalho (2005) declara que a família ao mesmo tempo que é compreendida como beneficiária 
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é também uma “mini prestadora” de serviços de proteção e inclusão social, por isso para que ela possa 
garantir proteção o Estado deve protegê-la primeiro. Para a autora, Estado e família “desempenham 
papeis similares, em seus respectivos âmbitos de atuação: regulam, normatizam, impõem direitos de 
propriedade, poder e deveres de proteção e assistência” (p.268, 2005).  Nesse sentido, pode-se entender 
que a família e as políticas sociais possuem funções correlatadas e imprescindíveis à proteção social dos 
indivíduos.

Segundo Castilho e Cartloto (2010) na sociedade brasileira a importância dada a família 
é expressa na CF-88 ao assumir a família como base da sociedade, cabendo ao Estado promover a 
sua proteção. Nesse sentido, após a CF-88 os modelos protetivos constitutivos das políticas sociais 
no Brasil sempre vão se reportar à família tomando-a como espaço privilegiado de proteção de seus 
membros independente de seu modelo, como por exemplo a LOAS, o Estatuo do Idoso e o Estatuto da 
Criança e Adolescente-ECA. Outrossim, dentre as políticas com centralidade na família, destaca-se a 
Política Nacional de Assistência Social-PNAS, esta tem em suas diretrizes a “centralidade na família 
para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos” (BRASIL, p. 2004). A 
PNAS em 2004 definiu como um dos eixos estruturantes do SUAS a matricialidade sociofamiliar, que 
consiste na primazia da família como núcleo social fundamental para a efetividade de todas as ações e 
serviços da política, considerando que para que família previna, proteja, promova e inclua seus membros 
é preciso que primeiramente haja condições para tal.

A política entende que a família trata-se de um espaço privilegiado e insubstituível de proteção 
e socialização primárias, que provê cuidados aos seus membros, em virtude disto precisa também ser 
cuidada e protegida (BRASIL, 2004). Vale ressaltar que a Norma Operacional Básica do SUAS enquanto 
normativa para operacionalização da matricialidade sociofamiliar, entende o conceito de família “como 
núcleo afetivo, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, que circunscrevem obrigações 
recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e gênero” (BRASIL, 2005, p.18). 
Nesse aspecto, para Castilho e Cartloto (2010) ao considerar as obrigações familiares a partir das relações 
de parentesco e de gênero, o papel historicamente construído das mulheres nas famílias, que diz respeito 
a esfera dos cuidados está sendo reforçado.

Nessa ótica, segundo Carloto e Mariano (2008) ainda são mantidas as mesmas expectativas 
sobre o papel da família, principalmente o da mulher/mãe protagonista para a configuração de uma 
“boa família”. Por isso, as políticas voltadas para famílias, inclinam-se a reforçar os papéis clássicos 
de homens e mulheres no âmbito doméstico.   Em face disso, as feministas criticam esse enfoque 
familista nas políticas por considerarem que não há uma centralidade na família em si, mas sim de uma 
centralidade na mulher-mãe. Ainda, de acordo com Carloto e Mariano (2008) conserva-se na sociedade 
o entendimento de que a família é o locus de atuação da mulher e que o mercado de trabalho o locus de 
atuação do homem, assim sendo políticas de família dirigem-se preferencialmente às mulheres.

Nessas circunstâncias, Barbosa (2013) acredita que, ao mesmo tempo em que as políticas 
valorizam a família, centralizando nela as suas ações, correm o risco de responsabilizá-las– principalmente 
as mulheres – quanto ao sucesso e efetividade daquelas e ainda torna os homens pobres invisíveis nos 
atendimentos da assistência social. Importante elucidar que a PNAS ao abordar a família, levou em 
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consideração as transformações no âmbito familiar principalmente no que diz respeito a pessoa de 
referência da família. Com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE e 
PNAD, constatou-se que da década passada até 2002 houve um aumento de 30% da participação da 
mulher como referência da família.

Nesse contexto, o crescimento de famílias monoparentais femininas contribui para que as 
políticas voltadas a família deem atenção maior à mulher. As famílias monoparentais constituem de 
arranjos que possuem um único progenitor com filhos(VITALE,2002).  De acordo com a autora as 
famílias monoparentais masculinas são em menor número que as femininas. 

Podemos observar então, que a associação entre famílias monoparentais chefiadas por 
mulheres e pobreza as colocam como foco dos programas sociais. Toda via, apesar de serem em menor 
número, existem famílias monoparentais masculinas que se encontram em situação de pobreza e que 
necessitam também de serem comtempladas pelas políticas.

 Sobre isto Lavinas (2006) concebe que uma família chefiada por uma mulher ou por 
um homem tem chances praticamente idênticas de ser vulnerável. Isso significa dizer que o grau de 
vulnerabilidade de uma família independe de o chefe ser homem ou mulher.  A fala da autora nos permite 
considerar a importância de não entendermos somente como vulneráveis as famílias monoparentais 
femininas.  
   
CONSIDERAÇÕES

Nos estudos de gênero ainda prevalece a figura da mulher como o principal objeto analisado, 
enquanto a figura masculina é pouco debatida, e quando é, sempre está ligada à imagem do homem tipo 
burguês, provedor, dominador, detentor do poder. Todavia, há homens na sociedade, que estão expostos 
à pobreza, à falta de emprego e as cobranças culturais que os envolve.

Ainda, a pobreza é frequentemente associada com a monoparentalidade feminina. O 
diagnóstico que os mais atingidos pela pobreza são as mulheres contribui para que os programas de 
combate à pobreza sejam voltados principalmente a mulher, destacamos o Programa Bolsa família, que 
tem preferencialmente a mulher como titular do benefício.

Percebemos que os papeis atribuídos a homens e mulheres são construídos socialmente e não 
devem de forma alguma serem naturalizados. A experiência exposta no trabalho redefine paradigmas de 
masculinidades e de estudos de gênero. O tema masculinidade nas políticas sociais, não é de tão fácil 
acesso. Sendo assim, o processo de construção teórica foi trabalhoso. Isto revela a necessidade de que 
esse tema ganhe um lugar de destaque nos estudos de gênero, articulando discussões sob os âmbitos: 
família, gênero, classe, proteção social. 

É preciso atentarmos que a pobreza não possui sexo, esta atinge tanto homens e mulheres. O 
homem é preparado para prover seu grupo familiar, no entanto ele não é invulnerável aos flagelos postos 
pelo desemprego, pela falta de escolaridade, pela falta de redes secundarias que afeta identicamente as 
mulheres.

 Percebemos, que as políticas sociais, em especial as assistenciais, ao privilegiarem a figura 
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feminina, cede espaço para concepções conservadoras sobre as diferenças sexuais, cristalizando as 
posições sociais de homens e mulheres. É importante arraigar debates em torna da centralidade da pobreza 
e das mulheres nas políticas sociais, mas isto não deve ser mais relevante que abordar a centralidade dos 
direitos sociais e humanos para todos, de forma universal. 

Em suma, entendemos que o Estado possui um papel essencial na construção das relações 
sociais, na organização da sociedade, por isso faz-se necessário que este adote políticas sociais, bem 
como programas e projetos que estejam conectados a uma perspectiva de gênero que colabore para 
o rompimento das desigualdades estabelecidas historicamente ao invés de atenua-la. Consideramos 
primordial que as políticas sociais rompam com o caráter focalista e adotem perspectiva universal, para 
que assim o acesso aos direitos seja de forma igualitária.
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