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RESUMO 
 

A importância da perspectiva de gênero está relacionada à democratização das 
relações sociais entre homens e mulheres, partindo do entendimento de que estas são relações 
de poder, as quais estruturam sistemas de desigualdades sociais. Para tanto, as proposições de 
projetos e políticas públicas, quando orientados pela concepção portada pela categoria 
“gênero”, implicam em vislumbrar impactos nessa estrutura de poder fundados nos gêneros, 
visando, com isso, a promover o empoderamento das mulheres, de forma a abalar as relações 
de subordinação. Portanto, as reivindicações pela incorporação da perspectiva de gênero nas 
políticas públicas partem da compreensão de que homens e mulheres ocupam papéis distintos 
na sociedade, os quais fundamentam relações desiguais entre os sexos. Pressupõe o 
entendimento de que a população não é homogênea e de que as políticas públicas não são 
neutras em relação às desigualdades sociais e não devem tratar todos como se fossem iguais. 
Tal concepção conduz à própria reformulação dos fundamentos de democracia e de cidadania 
ao defender que estas incluam também os diferentes e os desiguais e não apenas os iguais, 
como  supõem os fundamentos da concepção tradicional. Nesta perspectiva, a reivindicação 
feminista é pelo reconhecimento das diferenças. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, no Brasil, o tema das políticas públicas tem estado no centro dos 

debates sobre desigualdade (econômica) e injustiça (cultural ou simbólica), debates estes 

fomentados sobretudo no interior de movimentos sociais em luta pelo reconhecimento das 

formas de diferença, isto é, pelo reconhecimento das minorias. O feminismo e o movimento 

negro podem ser apontados como os  movimentos pioneiros nisto que podemos chamar de 

política identitária ou política da diferença, que marcam o cenário denominado multicultural 

ou intercultural, dependendo das orientações teóricas e políticas. 

As reivindicações dos movimentos sociais, orientadas para as políticas públicas, 

implicam numa concepção de que o Estado desempenha importante papel quanto ao patamar 

do acesso das populações à cidadania, assim como representam questionamentos às 

tradicionais concepções de democracia e de cidadania. 

                                                           
1 Trabalho a ser apresentado no II Seminário Internacional Educação Intercultural, Gênero e Movimentos 
Sociais, a realizar-se no período de 08 a 11 de abril de 2003, em Florianópolis/SC. 
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Em todos os casos de ações públicas, há a possibilidade de existir um viés ou recorte 

de gênero, seja no sentido de reforçar padrões tradicionais de papéis masculino e feminino, 

seja no sentido de transformá-los. Tanto o debate sobre gênero, quanto sobre políticas 

públicas, representam formas de interpelar a democracia e a cidadania, em termos de 

distribuição de recursos e de poder, os quais influenciam na capacidade de participação dos 

membros da sociedade. 

Ao transformar as bandeiras de luta em propostas de políticas públicas, demandando 

do Estado a promoção de ações que visem a eliminar as desigualdades de gênero, as 

feministas colocam em questão alguns princípios da democracia liberal, tais como a igualdade 

formal entre os indivíduos, através da universalização dos direitos, e a neutralidade das 

instituições públicas. A incorporação de tais demandas é vista, na perspectiva feminista, como 

condição para a ampliação da democracia, propondo uma concepção de democracia que seja 

inclusiva e não excludente, com uma concepção de cidadania que inclua também os/as 

diferentes e não exclusivamente os/as iguais. 

Em resumo, as exigências das feministas pela incorporação de gênero nas políticas 

públicas representam a desconstrução das idéias de cidadania universal e de sujeito universal, 

presentes na concepção liberal. 

 

FEMINISMO E ESTADO 

 

Para Céli Pinto, o posicionamento de defesa de autonomia dos movimentos em geral, e 

das feministas em particular, como ausência de relação com o Estado, favorecia a reprodução 

da privatização do público, com um Estado defensor de supostos interesses gerais sem 

ancoragem nos interesses dispersos na sociedade. O despertar para a necessidade de se inserir 

neste campo político institucionalizado, que ocorreu numa corrente do feminismo desde a 

década de 80, reflete uma concepção de que os movimentos sociais não prescindem do 

Estado, conforme defendido por Sérgio Costa (1994). 

Nesta perspectiva, as propostas de políticas públicas devem ser forjadas nos 

movimentos ou na sociedade civil, portanto, fora do Estado, engendrando assim um caráter 

democratizador do campo político institucional com demandas que se formam de fora para 

dentro do Estado. Isto não significa que a ação política dos movimentos e da sociedade civil 

se esgotam no âmbito do Estado. Trata-se de uma abordagem que, mesmo  reconhecendo a 

dimensão descentrada do poder e da política, ainda interpreta como importante o campo 

institucional, como forma para se buscar maior universalidade das mudanças pretendidas ou 

como forma de se democratizar o Estado. Para os movimentos sociais o Estado se torna, nesta 
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concepção, interlocutor privilegiado, pois 

 
“devemos ver a política como algo mais que um conjunto de 
atividades específicas que ocorrem em espaços institucionais 
claramente delimitados, tais como parlamentos e partidos; ela deve ser 
vista como abrangendo também lutas de poder realizadas em uma 
ampla gama de espaços culturalmente definidos como privados, 
sociais, econômicos, culturais e assim por diante. (...) No entanto, uma 
concepção descentrada do poder e da política não deve desviar nossa 
atenção do modo como os movimentos sociais interagem com a 
sociedade política e o Estado e ‘não deve nos levar a ignorar a 
maneira como o poder se sedimenta e se concentra em instituições e 
agentes sociais’” (CANCLINI, 1988, p. 475, apud ALVAREZ, 
DAGNINO E ESCOBAR, 2000, p. 30). 
  

Os novos movimentos sociais deram visibilidade ao fato de que a ação política não é 

restrita à esfera estatal, aos partidos e aos sindicatos. As feministas foram ainda mais longe 

advogando  a idéia de que “o pessoal também é político”. Com isto, ampliaram a noção de 

campo político e questionaram a separação da esfera pública e esfera privada, pretendendo 

assim uma osmose entre elas. 

É possível que algumas abordagens interpretem a relação dos movimentos com o 

Estado como um estreitamento da esfera pública. Neste trabalho não se trata desta abordagem 

e nem as/os autoras/es aqui exploradas/os partem de tal interpretação. Ao contrário, a proposta 

destas/es  autoras/es vem acompanhada da ênfase na necessidade de preservação do 

movimento feminista em arenas exteriores ao Estado. Esta abordagem concebe o movimento 

feminista em duas frentes: uma esfera societal (que objetiva mudanças nos padrões de 

comportamento sexista) e uma esfera estatal (que demanda mudanças no sistema político 

como forma de se atingir mais amplamente toda a sociedade). O próprio sucesso dos 

instrumentos estatais criados está, nesta perspectiva, relacionado à representatividade política 

do movimento feminista no seio da sociedade, com condições de fazer pressão, desta forma, 

de fora do Estado (BLAY, 1999; PINTO, 1994 e ALVAREZ, 1988). 

Neste sentido, dá-se importância central ao Estado para a análise da ampliação da 

democracia, mesmo reconhecendo que esta não se esgota no âmbito estatal. Em publicação do 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM -, intitulada Democratização dos 

Poderes Municipais e a Questão de Gênero, são apontadas três razões básicas para se 

considerar tal importância. Primeiro, pela própria centralidade do Estado em termos de poder 

político, 

“afinal, embora se reconheça atualmente que o poder político não se 
esgota no âmbito do Estado e que está presente em todas as relações 
sociais, não se nega que este continua sendo arena privilegiada para 
o seu exercício” (COSTA, 1997, p. 22). 
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 Segundo, 
 

“pela importância das políticas públicas na expansão dos direitos da 
cidadania aos segmentos sociais marginalizados, excluídos ou 
desigualmente tratados, entre os quais, em geral, se incluem as 
mulheres” (Idem, ibidem, p. 23). 
 

Terceiro, por julgar-se importante democratizar o Estado e, assim, democratizar as 

políticas, entendendo-se que  

 
“as políticas englobam um conjunto de processos mediante os quais as 
demandas sociais se transformam em opções políticas e em tema de 
decisão das autoridades públicas” (Idem, ibidem, p. 24).  
 

Pode-se dizer que esta terceira é resultante das duas primeiras. 

 

GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS: DESAFIOS À DEMOCRACIA LIBERAL 

 

A construção da conceituação de gênero teve seu início já na década de 70 e é fruto do 

esforço de teóricas feministas em criar uma categoria de análise histórica que estabelecesse 

novo rumo aos estudos sobre a problemática feminina nas sociedades (SCOTT, 1990 e 

SILVEIRA, 1997). Esta nova categoria tem como propósito “desconstruir” as teorias e 

ideologias que estigmatizam os papéis de cada um dos sexos, reforçando e legitimando a 

discriminação. Para tanto, pretende “desnaturalizar” as desigualdades entre homens e 

mulheres, definindo seu campo de compreensão na esfera social e, portanto, cultural. Neste 

sentido, advoga a construção social do gênero, que varia no tempo e no espaço e que convive 

e se articula com outros sistemas de organização das relações de poder, constituindo sujeitos 

múltiplos, a partir de três eixos básicos de dominação/exploração: gênero, raça/etnia e classe 

social (SAFFIOTI, 1994). 

Uma das questões fundamentais na teorização de gênero encontra-se na compreensão 

de que, sendo as desigualdades de gênero socialmente construídas, estas, por conseguinte, 

podem ser transformadas (SAFFIOTI, 1994). Disto resulta uma dupla aplicação do conceito 

de gênero, como categoria analítica, visando a compreender e explicar as formas de 

subordinação das mulheres; e como categoria política, servindo de instrumento para construir 

identidades e de arcabouço para propor alternativas de luta que transformem a condição de 

subordinação, visando à eqüidade de gênero. 

Esta teorização converge para o debate sobre o Estado, uma vez que suas 

determinações “alcançam os mais ocultos espaços da vida privada” (SAFFIOTI, 1994, p. 
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273), como também a vida pública, e podem, por meio de projetos sociais e políticas públicas, 

produzir, reproduzir ou transformar as relações de gênero (GUZMÁN, 2000). Neste sentido, 

as temáticas relacionadas às políticas públicas adquirem grande importância nas 

reivindicações feministas e constituem-se em objeto de debate e de análise. 

 No decorrer da década de 90, especialmente a partir de 1995, com a 

realização da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, promovida pela ONU – Organização 

das Nações Unidas –, o debate sobre a incorporação de gênero nas políticas públicas ganhou 

maior notoriedade pública e apelo político, passando a apresentar-se nos mais variados 

segmentos sociais, políticos e estatais, ampliando inegavelmente as influências feministas no 

conjunto da sociedade. Pode-se dizer que a ampliação dos campos de influência feminista nas 

últimas décadas é fruto da teorização de gênero. 

A importância da perspectiva de gênero está relacionada à democratização das 

relações sociais entre homens e mulheres, partindo do entendimento de que estas são relações 

de poder, conforme Joan Scott (SCOTT, 1990), as quais estruturam sistemas de desigualdades 

sociais. Para tanto, as proposições de projetos e políticas públicas, quando orientados pela 

concepção portada pela categoria “gênero”, implicam em vislumbrar impactos nessa estrutura 

de poder fundados nos gêneros, visando, com isso, a promover o empoderamento das 

mulheres, de forma a abalar as relações de subordinação.  

Portanto, as reivindicações pela incorporação da perspectiva de gênero nas políticas 

públicas partem da compreensão de que homens e mulheres ocupam papéis distintos na 

sociedade, os quais fundamentam relações desiguais entre os sexos, que são construídas social 

e historicamente. Pressupõe o entendimento de que a população não é homogênea e de que as 

políticas públicas não são neutras em relação às desigualdades sociais (MACHADO, 1999).  

Tal compreensão, quando baseada em princípios feministas, implica na adoção de uma 

concepção crítica sobre as relações de gênero e de uma perspectiva de que homens e mulheres 

portam necessidades e interesses distintos, os quais devem ser incorporados nas ações de 

alcance público, a fim de superar a condição de subordinação do feminino ao masculino. 

Dessa forma,  incorporar a perspectiva de gênero não significa apenas  fazer elogio às 

diferenças entre os gêneros – muito embora o tema da diferença esteja presente –, mas, 

sobretudo, de objetivar ações que coíbam a desigualdade das mulheres. No arcabouço do 

pensamento feminista, teórico e político, gênero constitui-se numa categoria de análise 

histórica e num método de planejamento. Para tanto, porta um conteúdo crítico e 

emancipatório no que diz respeito às relações sociais desiguais entre homens e mulheres 

(SILVEIRA, 1997; PRATT, 1999 apud COSTA e DINIZ, 1999; ALVAREZ, 2000b; 

GUZMÁN, 2000). 
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A perspectiva de gênero propõe, então, a criação de mecanismos que promovam o 

empoderamento das mulheres, entendendo-o como uma questão coletiva e não individual. 

 
“Os parâmetros do empoderamento são: construção de uma auto-
imagem positiva, autoconfiança, desenvolvimento da capacidade de se 
pensar criticamente, construção de coesão de grupo e incentivo à 
decisão e ação” (YOUNG, 1993, p. 158 apud MACHADO, 1999, p. 
33). 
 

Na perspectiva de empoderamento coloca-se “claramente a necessidade de mudanças 

não só das mulheres, como também dos homens, pois os grupos sociais se relacionam e esta 

interação tem conseqüências para toda a sociedade” (YOUNG, 1993 apud MACHADO, 

1999, p. 34). A noção de empoderamento das  mulheres é uma questão chave das 

reivindicações com a perspectiva de gênero. 

A  análise e proposta das feministas, ao levantarem bandeiras de interesses das 

mulheres, suscitam o debate sobre universalismo e diferenciação, ou, igualdade e diferença, 

pois, ao se inserir no campo político institucional e demandar a incorporação de suas 

bandeiras nas políticas públicas, as feministas colocam-se em debate com a teoria política 

liberal. Pode-se dizer que, numa primeira fase, a orientação do movimento ia no sentido de se 

reivindicar determinadas igualdades, inclusive jurídicas, entre homens e mulheres, ficando 

assim nos limites da proposta liberal. Segundo Miguel, 

 
“durante muito tempo, a luta das minorias – termo que incluiu também 
as mulheres, já que se refere a uma inferioridade social e política, não 
numérica – foi pelo acesso aos direitos individuais prometidos pelo 
liberalismo e pela democracia. (...) Os princípios do liberalismo não 
eram colocados em questão: o que se criticava era sua insuficiente 
aplicação prática e a exclusão de segmentos da sociedade, como 
mulheres, negros, índios, etc.” (MIGUEL, 2000,  p. 94 – grifo do 
autor). 
 

Nos anos 90, há uma mudança de atitude por parte do movimento feminista que revela 

o rápido desencanto com a prática política institucional. Tal desencanto se reflete numa 

tentativa de se repensar os princípios da democracia liberal. Assim, 

 
“uma fecunda corrente da teoria política, vinculada ao feminismo, 
busca demonstrar que um viés sexista contamina os conceitos da 
democracia a partir de sua origem e que é necessária uma ruptura 
radical com as tradições anteriores de pensamento. De maneira mais 
prática, os mecanismos de ação afirmativa são a demonstração de que 
a mera igualdade formal é insuficiente; que ela perpetua, recobre e, 
em última análise, legitima a desigualdade substantiva” (MIGUEL, 
2000, p. 92). 
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Como analisado por Carole Pateman, as versões sobre o contrato social, para 

compreender a sociedade moderna, desprezam a questão do contrato sexual, que estabelece o 

patriarcado moderno e a dominação dos homens sobre as mulheres. O contrato social 

apresenta uma ficção  política que funda a liberdade individual e universal, encobrindo a 

existência do contrato sexual e do contrato da escravidão; portanto, das formas de dominação 

e de submissão (PATEMAN, 1993).  

Colocando luz sobre a ficção da igualdade liberal, por sua insuficiência enquanto 

igualdade apenas formal, as feministas, assim como outros movimentos, têm apontado a 

necessidade e a legitimiade das ações afirmativas, que implicam na luta pelo reconhecimento 

das diferenças e/ou desigualdades. 

A adoção de cotas para mulheres candidatas é um exemplo emblemático de ação 

afirmativa no campo do feminismo e é também uma das experiências mais interessantes da 

democracia brasileira, pois 

 
“as cotas eleitorais implicam o questionamento de algumas das 
premissas básicas do ordenamento político liberal: o indivíduo como 
única unidade política legítima e o relativo isolamento da arena 
política (caracterizada pela igualdade formal entre os cidadãos) em 
relação às injustiças sociais” (MIGUEL, 2000, p. 91 – grifo do autor). 
 

Tal política é mais do que a reivindicação pelo direito ao  reconhecimento das 

diferenças culturais; é, acima de tudo, uma reivindicação pelo direito ao reconhecimento das 

desigualdades sociais, demandando assim a adoção de ações estatais de enfrentamento às  

mesmas. Assim, o feminismo denuncia o apagamento das diferenças pretendido pela 

democracia liberal, bem como sua neutralidade em relação às desigualdades, as quais são 

historicamente remetidas às esferas exteriores ao Estado.  

Segundo Sérgio Costa, recuperando a concepção de Taylor,  

 
“ao excluir da esfera pública a luta pelo reconhecimento, o princípio 
da neutralidade liberal é insuficiente ou inadequado para fornecer 
critérios que possam mostrar quais reivindicações e formas de 
reconhecimento das diferenças devem ser consideradas legítimas, 
justificáveis ou razoáveis pelo Estado” (COSTA, 2000, p. 216). 
 

Além das cotas para mulheres candidatas, outras ações podem ser citadas como 

exemplos de incorporação nas políticas públicas de demandas pela incorporação de gênero, 

tais como a recomendação do Ministério da Saúde para se adotar protocolos especiais no 

atendimento na rede de saúde à mulher vítima de violência; e, a recomendação do Ministério 

de Planejamento para se adotar critérios de elegibilidade nos programas habitacionais que 

facilitem a inserção das mulheres chefes de família. 
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Quando o movimento feminista (ou parte dele) reivindica ao Estado o atendimento a 

questões específicas da mulher, põe em xeque alguns pilares da democracia liberal: o 

indivíduo como unidade política; a universalidade das regras; e a neutralidade do Estado. No 

bojo das reivindicações feministas, a unidade política passa a ser os grupos sociais, neste caso 

dividido por sexo; a universalidade das regras é substituída por direitos especiais a grupos 

específicos; e a neutralidade do Estado e das instituições políticas é substituída pela 

concepção de que este, tendo participado dos sistemas de reprodução das desigualdades deve, 

então, absorver demandas para a promoção da eqüidade entre homens e mulheres, bem como 

entre outros grupos. Rompem, assim, com a imagem do Estado neutro e defendem que este é 

uma arena de forças políticas que traduz conflitos existentes no seio da sociedade. Com isto o 

próprio eixo da democracia é deslocado, em alguns aspectos, da teoria liberal. 

Reivindicações similares compõem o cenário contemporâneo multiculturalista ou 

interculturalista de luta por interesses de extração identitária, ora em defesa à diferença, ora 

em combate à desigualdade. Neste cenário o feminismo é visto como o precursor na defesa do 

direito à diferença. Estas questões colocam a democracia frente a um contexto ao mesmo 

tempo complexo e contraditório:  

 
“Por um lado, mais do que nunca, se generaliza um consenso ao redor 
da democracia como um valor universal a ser defendido e garantido, 
por outro, seu modelo democrático liberal, de certa forma parte das 
grandes narrativas, tem sido constantemente posto em xeque pelos 
novos agentes sociais e políticos, que emergem nestas décadas. Se a 
democracia é reconhecida como um valor, seus princípios 
universalizantes passam a funcionar como um entrave à incorporação 
de novos direitos, de culturas diferenciadas, de necessidades 
alternativas. (...) O debate sobre estas questões na teoria social tem 
tido grande centralidade no mundo anglo-saxônico, derivado da 
presença dos movimentos sociais, principalmente o feminista e o 
negro” (PINTO, 2000, p. 136-38). 
 

Admitindo a importância do Estado enquanto poder político, Costa define o 

multiculturalismo como 

“A expressão da afirmação e da luta pelo reconhecimento desta 
pluralidade de valores e diversidade cultural no arcabouço 
institucional do Estado democrático de direito, mediante o 
reconhecimento dos direitos básicos dos indivíduos enquanto seres 
humanos e o reconhecimento das ‘necessidades particulares’ dos 
indivíduos enquanto membros dos grupos culturais específicos” 
(COSTA, 2000, p. 208). 
 

Para Nancy Fraser, a aparente ambigüidade entre a defesa da igualdade e a defesa da 

diferença é resolvida pela articulação entre a luta pela eliminação das desigualdades sociais e 
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econômicas (busca da igualdade)  e a luta pelo reconhecimento das especificidades culturais 

(busca da diferença). Assim, a questão do reconhecimento multicultural ou intercultural não 

pode substituir a luta e a busca do fim da injustiça social e econômica, implicando então em 

se conciliar a luta por distribuição com a luta por reconhecimento. Nestes termos, a luta 

contra a desigualdade econômica aponta para o igualitarismo, enquanto que a luta por 

reconhecimento denuncia um tipo de injustiça cultural e simbólica que, para ser superada, 

deve incluir as diferenças (FRASER, 1997, apud PINTO, 2000).  

Fraser propõe uma transformação estrutural da esfera pública, para dar conta das 

exclusões e injustiças. Tal proposta está pautada por sua crítica aos princípios sobre os quais 

se organiza o modelo liberal da esfera pública. Duas questões norteiam sua crítica. Primeiro 

entende que a construção da esfera pública deu-se sobre exclusões, constituindo-se como 

branca, burguesa e masculina. Segundo, entende que a esfera pública quando inclui coloca as 

diferenças entre parênteses e, tratando todos como se fossem iguais, discrimina os menos 

poderosos e os diferentes (PINTO, 2000). 

 Portanto, igualdade e diferença não são absolutamente termos opostos, não 

se trata de uma díade. Igualdade se opõe à desigualdade. Diferença se opõe à uniformização. 

A forma como o feminismo tem construído novas articulações entre igualdade e diferença, ou 

diferenciação e universalismo, é um dos principais pontos em que repousam os 

desentendimentos com concepções políticas e teóricas acostumadas a opor igualdade e 

diferença, em defesa do universalismo. 

Iris Young entende que,  

 
“em uma sociedade onde existe o corte entre grupos de oprimidos e de 
opressores, abrir mão de interesses particulares em benefício do ponto 
de vista geral é reproduzir a opressão. Para superar esta condição, 
Young propõe o público heterogêneo: 
‘Ao invés de uma cidadania universal capaz de gerar generalidade, 
nós necessitamos de uma cidadania grupal diferenciada e públicos 
heterogêneos. Nos públicos heterogêneos, as diferenças são 
publicamente reconhecidas e, ao mesmo tempo, consideradas 
irredutíveis, o que significa que pessoas que adotam uma perspectiva 
histórica não poderão jamais conhecer a adotar o ponto de vista de 
pessoas herdeiras de outras perspectivas e histórias’ ” (YOUNG, 
1995, p. 184, apud PINTO, 2000, p. 141). 
 

Tal concepção vai ao encontro da leitura feita por Boaventura de Souza Santos, ou 

seja, a reivindicação feminista busca “uma forma de igualdade sem mesmidade, compatível 

com a afirmação da diferença original da humanidade entre masculino e feminino” 

(SANTOS, 1995, p. 20). Para resolver o falso dilema entre igualdade e diferença, o autor 

propõe um princípio segundo o qual 
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“As pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a 
diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade 
os descaracteriza” (SANTOS, 1997 apud SCHERER-WARREN, 
2000, p. 34). 

 

No que se refere ao atendimento das questões de gênero, seja por distribuição ou 

reconhecimento, há uma dimensão de demandas que implicam em investimentos públicos, 

como é o caso da área de saúde e de habitação (conforme exemplos já citados), ou ainda de 

políticas de bens coletivos que aliviem as tarefas socialmente destinadas às mulheres, como 

creches, por exemplo. Há ainda as demandas por ações afirmativas que promovam a 

participação da mulher nas esferas de decisão. Ambos os casos são dirigidos ao Estado. 

Neste caso o dilema que se coloca é quanto à pertinência de tais demandas num 

contexto de crise do Estado frente à globalização econômica. Cremos que José Maria Gómez 

apresenta as melhores pistas para se entender a manutenção do Estado como alvo de 

reivindicações dos movimentos sociais em geral e do feminista em particular, segundo o que 

nos interessa nesta discussão. Para ele, 

 
“Hoje, mesmo debilitado em quase todos os países nas suas funções 
de regulação econômica e integração social e criticado como princípio 
exclusivo de identidade nacional, o Estado continua a ser – e tudo 
indica que continuará por bastante tempo, não obstante a existência de 
‘quase’ Estados de implantação inacabada ou recente – uma potência 
política, jurídica, material e simbólica, tenaz e ainda insubstituível. 
(...) 
Em suma, contra alguns dos mitos mais difundidos da globalização 
econômica, os Estados nacionais não estão condenados a desaparecer 
ou a perder importância, nem muito menos a cessar de promover 
prioridades estratégicas e medidas específicas tendo em vista 
favorecer interesses gerais e particulares” (GÓMEZ, 2000, p107-8). 
 

Assim, as reivindicações pela incorporação de gênero nas políticas públicas continuam 

sendo uma estratégia privilegiada de inclusão das diferenças na cidadania. A própria noção de 

cidadania passa a ser problematizada na contemporaneidade a partir de sua capacidade de 

realizar tal inclusão. Como propõe Ilse Scherer-Warren, 

 
“A construção da cidadania (...) somente poderá ser concretizada na 
medida em que se associarem os princípios de responsabilidade e de 
solidariedade com os princípios de inclusão e interação social aberta a 
todos os tipos de minorias, de reconhecimento público das 
diversidades culturais e de legítima e igualitária possibilidade de 
participação de todos nas esferas públicas referentes que lhes dizem 
respeito” (SCHERER-WARREN, 2000, p. 45). 
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CONCLUSÃO 

 

Os temas sobre cidadania e diferenças atingem diretamente o debate no interior dos 

movimentos de mulheres em geral e das feministas em particular. Podemos dizer que na 

década de 90 houve grande centralidade deste tema na ação desses movimentos. Mesmo antes 

disto, o feminismo já oferecia sua contribuição para se pensar os problemas envolvidos entre 

igualdade e diferença e universalismo e diferenciação, a partir das teorizações sobre as 

relações sociais de gênero. 

O desafio, já apontado algumas vezes, é de que as políticas de cunho identitário não 

promovam uma radicalidade da diferença que resulte em uma generalizada fragmentação das 

relações sociais e da ação política. Ou seja, mantém-se presente o desafio de preservar um 

certo grau de universalismo que garanta a manutenção do tecido social. Por isso,  muitas/os 

teóricas/os fazem a opção pelo interculturalismo e não pelo multiculturalismo que 

representaria o risco de generalizada fragmentação. 

Penso que nisto as discussões de gênero também têm contribuído, uma vez que sempre 

realiza o esforço de articular as três dimensões clássicas de dominação – classe, sexo/gênero, 

raça/etnia – além do reconhecimento das mais variadas formas de subordinação e de exclusão. 

Tal esforço pelo reconhecimento de outras diferenças, além daquelas derivadas das relações 

de gênero, tende a estar presente nas propostas de políticas públicas com perspectiva de 

gênero. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ALVAREZ, DAGNINO e ESCOBAR. Cultura e política nos movimentos sociais latino-
americanos: novas leituras. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 

ALVAREZ, Sônia E. Politizando as relações de gênero e engendrando a democracia. In: 
STEPAN, A. (org.).  Democratizando o Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 315-
380. 

____. A “Globalização” dos feminismos latino-americanos: tendências dos anos 90 e desafios 
para o novo milênio. In: ALVAREZ, DAGNINO e ESCOBAR. Cultura e política nos 
movimentos sociais latino-americanos: novas leituras. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 

_____. Em que Estado está o  feminismo latino-americano? Uma leitura crítica das políticas 
públicas com “perspectiva de gênero”. In: FARIA, Nalu, SILVEIRA, Maria Lúcia e NOBRE, 
Miriam (orgs.). Gênero nas Políticas Públicas: impasses, desafios e perspectivas para a 
ação feminista. São Paulo: SOF, 2000b. p.9-25. (Coleção Cadernos Sempreviva). 

BLAY, Eva Alterman. Gênero e políticas públicas ou sociedade civil, gênero e relações de 
poder. In: SILVA, Alcione Leite da; LAGO, Mara Coelho de Souza e RAMOS, Tânia Regina 
Oliveira (orgs.). Falas de gênero: teorias, análises, leituras. Florianópolis: Editora 



 

 

12

Mulheres, 1999, p. 133-146. 

COSTA, Claudia de Lima e DINIZ Alai Garcia. Entrevista: Mary Louise Pratt. Estudos 
Feministas, Florianópolis, v. 7, n.1-2, p. 127-40, 1999. 

COSTA, Delaine Martins (coord.). Democratização dos poderes municipais e a questão de 
gênero. Rio de Janeiro: IBAM/Fundação Ford, 1997. 

COSTA, Sérgio. Esfera pública, redescoberta da sociedade civil e movimentos sociais no 
Brasil: uma abordagem tentativa. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 38, p.38-52, mar. 
1994. 

COSTA, Sérgio e WERLE, Denilson Luís. Reconhecer as diferenças: liberais, comunitaristas 
e as relações raciais no Brasil: In: AVRITZER, Leonardo e DOMINGUES, José Maurício 
(orgs). Teoria social e modernidade no Brasil. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 

GÓMEZ, José María. Política e democracia em tempos de globalização. Petrópolis: Vozes, 
Buenos Aires: Clascso, 2000, Cap. II, p. 87-139. 

GUZMÁN, Virginia. A equidade de gênero como tema de debate e de políticas públicas. In: 
FARIA, Nalu, SILVEIRA, Maria Lúcia e NOBRE, Miriam (orgs.). Gênero nas Políticas 
Públicas: impasses, desafios e perspectivas para a ação feminista. São Paulo: SOF, 2000. 
p. 63-86. (Coleção Cadernos Sempreviva). 

JELIN, Elizabeth. Mulheres e Direitos Humanos. Revista Estudos Feministas, Rio de 
Janeiro, v. 2, n.1, p. 117-49, 1994. 

MACHADO, Leda Maria Vieira. A incorporação de gênero nas políticas públicas: 
perspectivas e desafios. São Paulo: Annablume, 1999. 

MIGUEL, Luis Felipe. Teoria Política Feminista e Liberalismo: o caso das cotas de 
representação.  Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 15, n. 44, p.91-102, out.,2000. 

PATEMAN, Carole. O contrato sexual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 

PINTO, Céli Regina Jardim. Mulher e Política no Brasil: os impasses do feminismo, enquanto 
movimento social, face às regras do jogo da democracia representativa. Revista Estudos 
Feministas, Rio de Janeiro, número especial, p.257-70, 1994. 

_____. A democracia desafiada: a presença de direitos multiculturais. In: AVRITZER, 
Leonardo e DOMINGUES, José Maurício (orgs). Teoria social e modernidade no Brasil. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 

SAFFIOTI, Heleieth I. B.. Pósfácio: Conceituando o gênero. In: SAFFIOTI, Heleieth I. B. e 
MUÑOZ-VARGAS, Monica (orgs.). Mulher brasileira é assim. Rio de Janeiro, Rosa dos 
Tempos, 1994. p.271-283. 

SANTOS, Boaventura de Souza.. Subjetividade, cidadania e emancipaçào. In: ___. Pela mão 
de Alice: O social e o político na Pós-Modernidade. São Paulo: Cortez, 1995. p.235-280. 

SCHERER-WARREN, Ilse. Movimentos em cena... e as teorias por onde andam? In: 
SCHERER-WARREN, Ilse; LEIS, Hector; COSTA, Sérgio; et al. Cidadania e 
multiculturalismo: a teoria social no Brasil contemporâneo. Lisboa: Socius, 2000. p.23-
51. 



 

 

13

SCHUMAHER e VARGAS. Lugar no governo: álibi ou conquista? Revista Estudos 
Feministas, Rio de Janeiro, v. 2, n.3, p.117-49, 1994. 

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, Porto 
Alegre, v. 16, n 2, p.5-22, 1988. 

SILVEIRA, Maria Lúcia da. Contribuições da perspectiva de gênero para o esboço de 
alternativas emancipatórias da sociedade. In: BATISTA, D. et al (org.). Cidadania e 
subjetividade. São Paulo, Imaginário, 1997. p. 161-180. 

 


