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GÊNERO E ONGS – UM ESTUDO SOBRE TRANSVERSALIDADE DE GÊNERO PARA 

ALÉM DA EDUCAÇÃO FORMAL 

Luciene Assunção da Silva* 

Não preciso de dados estatísticos para afirmar a importância das ONGs – Organizações não 

Governamentais, no cenário da sociedade contemporânea.  Atuando em diversas áreas da vida 

social, como meio ambiente, feminismo, juventude, essas organizações ocupam espaços 

educacionais  “informais”,  considerados alternativos com relação a educação “formal”. E como 

espaço educacional que visa o fortalecimento da cidadania frente ao publico alvo trabalhado, 

consolidando desta forma a democracia, nada mais relevante trazer para a arena do debate a 

importância de desenvolver nos projetos políticos pedagógicos a discussão da categoria gênero, 

como um dos pilares, aliado a classe e raça, da opressão da mulher em nossa sociedade, haja visto 

que as relações  de gênero são assimétricas e de poder.  (ROSALDO, 1995; SCOTT, 1990). 

Preocupação que não deve permear apenas as ONGs feministas, mas as organizações na sua 

totalidade, principalmente as que tem como público-alvo jovens de classe popular e negros/as.   

Entender a utilização da categoria gênero como tema transversal em ONGs de qualquer 

natureza, requer uma breve analise histórica da trajetória da inserção de questões ligadas às  

mulheres em políticas públicas,  como resultado das lutas dos movimentos feministas e teorias 

feministas que paulatinamente visibilizaram e denunciaram ser esse grupo social um dos mais  

injustiçado social e economicamente, principalmente as mulheres negras de classe popular. 

Desnaturalizando dessa forma as relações de gênero. 

 Vamos à história. Nos anos de 1950, na América Latina, iniciaram-se ações condizentes 

com o modelo de desenvolvimento pelo progresso, “de modo que sua ênfase estava na prestação de 

serviços para o combate à pobreza e crescimento econômico sem atenção especial às mulheres” 

(SIMIÃO, 1999, p. 53). Já nos anos 1960 e 1970, a acadêmia passou a desenvolver várias teorias 

com foco desenvolvimentista em países periféricos para entender e explicar os motivos que 

impediam a implantação do modelo de desenvolvimento conforme apresentavam os países centrais. 
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É nesse contexto que as mulheres surgem, a partir de uma perspectiva que buscava equacionar 

desenvolvimento e combate a pobreza, incorrendo em prioridades de trabalhos com esse grupo para 

inserção econômica e de consumo. Esse novo entendimento acabou por impulsionar o surgimento 

de várias ONGs de mulheres para prestar serviços de atendimento a essas necessidades. (SIMIÃO, 

1999). 

O Banco Mundial,  principal financiador de projetos em países periféricos, passa a 

influenciar diretamente nas políticas sociais demarcando  posição liberal e determinando as regras 

para implantação de um único modelo de desenvolvimento. Todavia, essa instituição financeira 

percebia e ainda percebe  a mulher a partir de visão essencialista1 ao atribuir a responsabilidade das 

mulheres “no papel de chefe de família, em promover cuidados com a saúde, na produção de 

alimentos e de suas muitas atividades no setor informal” (SIMIÃO, 1999, p. 53).   

Ainda nos anos de 1970 e 1980, (CAMURÇA, 2002; SILIPRANDI, 2009; SIMIÃO, 1999) 

novas temáticas e as lutas por novos direitos para as mulheres emergem, como o direito ao próprio 

corpo, defesa de uma sexualidade livre e autônoma com a idéia de conscientização e 

desenvolvimento. Do ponto de vista de Simião (1999) “(...)o desenvolvimento para essas praticas, 

refletia a idéia de crescimento individual e emocional das mulheres oprimidas por uma cultura 

patriarcal e por uma estrutura social que reprimia suas potencialidades”. (SIMIÃO, 1999, p. 57). 

Segundo Camurça (2002), a questão dos direitos   foram os primeiros  forjados pelos movimentos 

feministas contemporâneos, principalmente os radicais que manifestaram duras criticas ao 

pensamento patriarcalista, como um dos responsáveis pela opressão da mulher.   

Seus conteúdos tornaram-se objeto de políticas e serviços públicos e foram elaborados e 
disputados com vistas à garantia das condições de efetivação desses direitos. São conceitos 
chave para a tipificação de novos crimes, antes percebidos apenas como práticas 
costumeiras, no máximo consideradas moralmente condenáveis, como o estupro, e para o 

                                                           

1
  Essa visão do Banco Mundial ainda se mantém. Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de economia em 2001, 

trabalhou no  no governo Clinton entre os anos de 1995-97, foi vice-presidente sênior, para políticas de 
desenvolvimento do Banco Mundial.  Afirmar que o consenso de Washington tem que ir além do aspecto 
desenvolvimentista, aponta a mulher como principal responsável na criação dos filhos. Para ele as transformações 
devem se apenas na esfera econômica, a privada e o cuidado com os filhos é ainda reforçada como espaço da mulher: 
“Entretanto, a capacitação é também extremamente importante para a estratégia do setor privado, e o aumento de salário 
para as mulheres, traduzido pela melhoria da educação da população feminina, tem um significado importante para a 
família. (…) O impacto da educação feminina é reflexo do papel central desempenhado pelas mulheres na educação da 
geração futura.” (Joseph STIGLITZ, ?, p.12). 
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debate quanto à despenalização de práticas como as do aborto. (CAMURÇA, 2002,  p. 
166).  

De modo geral, no que se refere as ONGs brasileiras, entre os anos de 1960 e 1970, focavam 

suas ações apoiando os movimentos populares, entre eles os influenciados pelo pensamento da 

Teologia da Libertação e de partidos de esquerda, sendo claramente classistas. (GOHN, 2004). Mas 

vale salientar que a partir da solidificação da democracia e durante o processo de formulação da 

Constituição de 1988, as ONGs cresceram em números e passam a atuar diretamente com o Estado, 

é nesse contexto que as ONGs feministas também ampliam em números de forma expressiva.  

Na perspectiva de Novellino (2006), foram as ONGs feministas, ou o feminismo 

institucional, que possibilitou a aproximação entre movimento social e Estado, apoiadas pela 

pressão de organismos internacionais, para formalização de políticas públicas voltadas para as 

mulheres. O que efetivamente levou a mudanças de relação entre as ONGs, agências de fomento 

estrangeiras e o Estado.  

Essa mudança pode ser atribuída ao relacionamento das ONGs com agências de fomento 
estrangeiras e com o Estado, que demandam das ONGs feministas o conhecimento de 
políticas públicas com perspectiva de gênero, a capacidade de execução de certos serviços 
de atendimento à mulher tais como apoios psicológico e jurídico, bem como programas de 
capacitação para mulheres pobres e trabalhadoras. Para responder a essas demandas, as 
ONGs tinham que oferecer um ambiente institucional profissionalizado e especializado. 
(NOVELLINO, 2006, p. 9). 

 Como todas as ONGs, as feministas foram durante o processo de redemocratização do Brasil 

perdendo a autonomia e o caráter ativista, pois além das agencias financiadoras, essas organizações 

passaram a receber ajudas do próprio Estado. Comprometendo assim “sua capacidade de monitorar 

políticas de forma mais crítica e lutar por reformas mais substantivas“ (NOVELLINO, 2006, p. 09),  

levando-as na atualidade a centrar mais energias e recursos em atividades mais técnicas e menos 

contestatórias.  

 Vale salientar que a institucionalização de ONGs feministas e sua perda da autonomia não se 

deu de forma tranquila junto aos movimentos feministas, incorrendo em diversas discussões em 

encontros e fóruns  inclusive, com criticas voltadas para a perda da autonomia dessas organizações. 
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(COSTA, 2005;  PINTO, 2006 )2. O processo de perda deu-se de forma progressiva, compactuando 

com as conjunturas que foram se formando em termos de processo de democratização. 

 A perda total da autonomia deu-se, segundo Novellino (2006),  nos anos de 1990, com a 

consolidação da política neo liberal que visa a privatização de serviços adotadas no Brasil aliado à 

pressão internacional por políticas de gênero, contribuindo dessa forma  para a solidificação da 

referida dependência. 

A relação de cooperação entre ONGs e Estado foi se solidificando e as ONGs passaram a 
cobrar a criação de órgãos estatais de controle de políticas de gênero, como as secretarias 
que velassem pelos direitos das mulheres. Essas secretarias foram inicialmente formadas 
por militantes de ONGs feministas. (NOVELLINO, 2006, p. 10). 

 Ao se institucionalizarem, as ONGs se estabeleceram com maior racionalidade de procedimentos e 

normais rotinizadas, pois precisavam colocar em prática os projetos desenvolvidos e avaliar as 

políticas públicas de apoio às mulheres, incorrendo de certa forma a um certo conservadorismo e 

“diplomacia” frente ao Estado. Além disso muitas feministas foram cooptadas para o interior do 

aparelho estatal.   

 Diante do contexto do processo de redemocratização do Brasil, as reivindicações dos movimentos 

feministas e de mulheres e as exigências de instituições mundiais, possibilitaram a ampliação do 

número de ONGs feministas institucionalizadas. E as ativistas buscaram se especializar na projeção, 

execução e avaliação de políticas de gênero. Substituindo muitas vezes o Estado e terceirizando os 

serviços de assistência social para mulheres pobres, condizendo dessa forma com o modelo neo 

liberal.   Todavia algo de positivo podem tirar dessa situação, inclusive na utilização da categoria 

gênero nas propostas de programas políticos. Nas palavras de Novellino (2006). 

Se todas essas atribuições que passam a comprometer mais as ONGs com atividades mais 
formais e constantes podem tê-las levado a um maior conservadorismo, por outro lado, 
deram estabilidade às suas intervenções, realizadas através de projetos bem estruturados. 
Portanto, deve-se chamar a atenção para o fato de que as ONGs apresentam uma vida mais 
longa, estável e profícua (...), como os conselhos nacional, estaduais e municipais dos 
direitos da mulher. (NOVELLINO, 2006, p. 10). 

                                                           

2 Diz Costa (2005) “A questão da autonomia foi um eixo conflitante e definidor do feminismo nos anos 70. Uma 
autonomia em termos organizativos e ideológicos frente aos partidos políticos e outras organizações. A defesa da 
autonomia como um principio organizativo do feminismo não implicava em uma pratica defensiva ou isolacionista que 
impedisse a articulação com outros movimentos sociais que compartilhassem identidades, apenas a definição de um 
espaço autônomo para articulação, troca, reflexão, definição de estratégias”.  (Ana Alice COSTA, 2005, p. 02). 
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 Atualmente existem 35 ONGs feministas no Brasil, dessas apenas 07 não recebem apoio de 

agências internacionais de cooperação. Elas atuam em linhas diversas, como a questão da saúde 

reprodutiva, educação e capacitação, violência doméstica e políticas públicas. (NOVELLINO, 

2006). A maioria criada entre os anos de 1980 e 1999. 

 Mas as problemáticas referentes às mulheres e de gênero, só passaram a ter maior 

visibilidade internacional no Fórum de ONGs da ECO-92, incorrendo em uma forte mobilização 

das mulheres de vários países e  abrindo espaço para a participação destas e das suas questões em 

todas as conferências da ONU – Organização das Nações Unidas. Entre as conferências e fóruns 

realizadas na  década de 1990 e inicio dos anos 2000, em que foram debatidas questões sobre as 

mulheres e o gênero, podemos citar: “Direitos Humanos (Viena, 1993); Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994); IV Conferência Mundial de Mulheres  (Beijing, 

1995); Conferência Mundial para Desenvolvimento Social (Copenhague,1995); Habitat II 

(Istambul, 1996); Conferência da ONU sobre Segurança Alimentar; Conferência Internacional 

sobre Educação de Jovens e Adultos (Hamburgo, 1997); III Conferência Mundial contra o Racismo, 

Xenofobia e Intolerância Correlatas (Durban, 2001)”. (CASTRO;  ABRAMOVAY, 2005, p. 13). 

 Mas dentro do meu ponto de vista, a  IV Conferência Mundial de Mulheres  (Beijing, 1995), 

intitulada “Ação para a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz”, teve aspectos de destaque, inclusive 

com  a criação da Plataforma de Ação de Pequim,  documento que sintetiza todos os motivos e as 

propostas de promoção da equidade de gênero e maior justiça social para as mulheres. Nesse 

documento o conceito de gênero foi considerado de grande relevância e avanço ao lado de 

empoderamento e transversalidade. Isso porque passa a abordar a questão da mulher não mais 

dentro de uma perspectiva biológica essencialista. “As relações de gênero, com seu substrato de 

poder, passam a constituir o centro das preocupações e a chave para a superação dos padrões de 

desigualdade”. (RELATÓRIO DE PEQUIM, 1995, p. 149).  

 Vale salientar que na referida Plataforma existe a convocatória para o Estado, sociedade 

civil, homens, mulheres, agências financiadoras que buscam fortalecer a  cidadania nos seus 

projetos sociais, passem a trabalhar as relações de gênero como tema transversal. O que de certa 

forma se constitui como um desafio, na medida em que é necessário que se desconstrua concepções 

essencialistas a respeito do que seja homem ou mulher, entender os conceitos de gênero enquanto 

construção sócio cultural e as relações de gênero como relações de poder. Dessa forma o gênero 
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passa a ser uma categoria cujo entendimento e políticas de ações ultrapassem as ONGs feministas 

ampliando para todas as esferas da sociedade  como escolas, ONGs não feministas, Estado, 

iniciativas privadas etc. 

Portanto, a discussão sobre gênero, possibilitou trazer para a arena do debate, questões 

relacionadas às mulheres, que vão para além do caráter desenvolvimentista e economicista. A 

visibilidade de problemáticas como a violência doméstica, índice de desemprego entre as mulheres, 

feminilização da pobreza, feminilização da AIDS, mulheres chefes de família etc. Trouxe para o 

cenário político denuncias quanto a inexistência da equidade de gênero. Mas vale salientar que 

dentre o  grupo de mulheres mais vulnerável  à pobreza e à marginalização estão as mulheres 

negras, mostrando que a desigualdade quando somadas as categorias racial e classe amplia 

consideravelmente.  Assim, a busca pela equidade de gênero, enquanto ações políticas dentro de um 

contexto conjuntural que se define como democrático, se constitui um dos principais pilares da 

sociedade contemporânea, respondendo a pressões históricas dos movimentos feministas. 

No que se refere à inserção da categoria gênero no interior das ONGs, deu-se inicialmente 

com as organizações feministas nos anos de 1980. Os demais tipos de ONGs, além de sindicatos e 

partidos, nesse mesmo período não inseriam em seus projetos políticos e pedagógicos, “ações - 

comprometidas com o combate à exclusão social e ao elitismo político - referidas na condição de 

gênero dos indivíduos.” (BUARQUE; VAINSENCHER, 2001, p. 05).  Apenas nos últimos anos, 

essas preocupações tomaram visibilidade no interior de ONGs não feministas,  se constituindo 

como desafio para a incorpora nas suas práticas, o que revela possibilidade de renovação no interior 

dessas organizações além de “corroborar para uma maior consolidação das propostas feministas 

para a transformação da sociedade: as mudanças das relações de poder, referidas numa perspectiva 

de equidade de gênero”.  (BUARQUE; VAINSENCHER, 2001, p. 06).  

A  ONG em foco 

 A  Organização Não Governamental ora analisada, é uma instituição  fundada em 08 de 

março de 1999, situada na cidade de Salvador. Formada inicialmente por mulheres, brancas de 

classe média alta com formação na área de comunicação e jornalismo. A referida organização tem 

como foco central desenvolver trabalhos na área de comunicação, utilizada-a como ferramenta 
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educacional, com jovens de bairros periféricos da capital, buscando o fortalecimento da cidadania e 

a emancipação. 

 Entre os  projetos desenvolvidos existe um desde 2004, que atinge o mesmo público-alvo e 

tem como objetivos,  promover a formação em linguagens multimídia de Vídeo, Fotografia, Design 

Gráfico e Computação Gráfica, inserir os/as jovens de forma qualificada no mundo do trabalho 

além do acesso a bens culturais. Utilizando como conteúdo transversal  a Comunicação Digital, 

Oficina da Palavra, Ser e Conviver e História da Arte, que integram e relacionam diversos temas e 

conteúdos fundamentais para o desenvolvimento pessoal, social, técnico, artístico e profissional 

dos/as jovens. 

 Por esse projeto já passaram 160 jovens e atualmente  uma outra turma formou-se com  80 

jovens divididos nas linguagens acima mencionadas de forma equilibrada.  

  Por fim, podemos refletir sobre o problema apontado, ou seja, como a organização não 

governamental entende e/ou vem trabalhando as relações de  gênero entre seus/as educandos/as e 

como a forma de intervenção reverbera nos jovens no sentido de se equacionar a equidade de 

gênero entre a população mais jovem. 

 Antes de iniciar o tratamento dos dados pontuarei quem são esses sujeitos sociais. Além 

disso utilizarei como identificador desses profissionais nomes que apenas identifique os gêneros, 

masculino e feminino. A ocultação do nome real será por dois motivos. Primeiro não ter efetuada a 

autorização dos/as entrevistados/as para publicar seus nomes reais. Segundo, porque a identificação 

é irrelevante para a discussão proposta. 

 Foram entrevistados/as no total de 09 educadores/as. Cinco do sexo masculino e 04 do 

feminino. Sendo que 05 profissionais da área técnica, entre eles uma mulher, 03 do DPS – 

Desenvolvimento Pessoal e Social, sendo que um deles é do sexo masculino, e uma coordenadora 

pedagógica. Todos/as se classificaram pertencentes à classe média, média baixa, mas três afirmaram 

serem oriundos da classe popular. Quanto ao grupo étnico ao qual pertence, utilizei-me da 

classificação do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dessa forma classifico 07 

brancos/as e 2 afro descendentes, uma se posicionou ser militante do movimento negro e ter uma 

postura feminista mas sem radicalismo. 
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O gênero palavra estranha, categorizada, pluralizada 

 Apesar da categoria gênero está presente no projeto político pedagógico da instituição, 

conceituá-la passou algumas vezes pelo campo da subjetividade. Alguns/mas não conseguiam 

entender logo de inicio o que seria, ou mesmo o sentido da pergunta, sendo necessárias 

intervenções minhas para esmiuçar tornando-a mais inteligível. Por outro lado alguns/mas 

educadores/as mostraram um entendimento a partir de concepções teóricas, apesar de demarcar o 

antagonismo entre masculino e feminino. Outros/as apesar de não demarcar o conceito 

teoricamente estendeu o entendimento para outros gêneros, como lésbicas, transsexuais, travestis, 

transgêneros. (NICHOLSON, 2000; SAFFIOTI, 1992).  Mas a maioria não o vê dessa forma, 

antagonizando, masculino e feminino cuja os atributos são a partir do sexo fisiológico. (ORTNER, 

1979;  ROSALDO,1979). 

 Ao fazer a pergunta do que seria gênero, sem colocar nenhum significado do conceito  

busquei saber o ponto de vista do/a entrevistado/a. Uma resposta amparou-se em aporte teórico de 

perspectiva estruturalista,  para explicação seu entendimento sobre a categoria. Vê-se isso no 

sentido que dá ao conceito, classificando de inicio  a pergunta como complicada. A compreensão 

percebe as relações de gênero em todas as  esferas da vida social. Mas não problematiza essa 

relação, limita-se a explicar ser atributos do ser homem e ser mulher. Por outro lado, na fala, 

percebe-se que a entrevistada consegue perceber  a possível existência de sociedades onde a 

separação masculino e feminino não é classificatória. 

(…) é uma pergunta complicada né? (risos) acho que gênero é uma categoria que está 
relacionada aos aspectos sociais, culturais, ideológico que acabam relacionando com sub 
categoriais, como questões religiosas, questões politicas. Então, eu acredito que a questão 
de gênero está  relacionada, imbricada com todas as manifestações que estabelece na 
sociedade. Até porque muito grupamentos acabam sempre partindo de uma relação que 
separa o homem da mulher... acaba fazendo classificações. Escolhas, categorizações... 
caracterizações a partir  das relações de gênero  o que significa em uma sociedade o que é 
se homem e o que significa o que é mulher (Josefa). 

 Já um dos entrevistados, apesar de não trazer uma discussão teórica sobre o conceito, aponta 

reflexões do gênero que se aproxima da perspectiva pós moderna, que realça a idéia de que o gênero 

saiu do extremismo, ou seja, do masculino e do feminino identificado pelos corpos sexuados, para a 

pluralidade que o conceito possa representar. O corpo como elemento de identificação entre as 

pessoas perde a sua primazia. Importante para as críticas feministas no sentido de rever o próprio 

conceito de mulher no singular, em que o próprio corpo era o elemento de identidade das mulheres, 
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ou seja, basta ser mulher para haver a identidade. Outros elementos passam a compor a identidade 

tornando-a mais complexa, como a de classe social e raça/etnia. Isso porque o movimento feminista 

negro apontou a existência de problemas sociais que mulheres negras sofrem por pertencer a esse 

grupo étnico. O mesmo postulou mulheres da América Latina, ao apontar que os problemas delas 

são muitas vezes de ordem econômica, portanto uma desigualdade de classe social.  Assim como a 

mulher ganhar pluralidade, o gênero também principalmente no campo da sexualidade. Focarei esse 

ponto nos próximos parágrafos.   

 Voltando a  outra fala do educador, é curioso perceber que ao mesmo tempo que ela – a fala, 

percebe a pluralidade de gênero,  não deixa de inferir importância ao biológico. Aqui se afastando 

da perspectiva pós estruturalista e insere-se na estruturalista, principalmente na critica feminista dos 

anos 1970, que dicotomizava sexo e gênero, o primeiro ligado ao biológico e o segundo a 

construção sócio cultural sobre os sexos. (ORTINER, 1979; ROSALDO, 1979) E ai nesse ponto de 

vista dicotômico sexo/gênero, só podemos no limite entre  masculino e feminino.  Pensando nessa 

perspectiva, trarei mais uma  fala do educador, que expressa uma espécie de confusão, apesar de 

apontar maior  complexidade ao conceituar o gênero. 

É muito  mais amplo esse conceito. Porque, até o ser homem e ser mulher, são conceitos 
culturais, existe o biológico. Como eu trabalho com DPS, eu sei que existe o tripe: 
Sexualidade, o aspecto psicológico, biológicos e sociais e o conceito homem e mulher é 
mais social que qualquer outra coisa. A diferença biologia que é o limite mas as diferença 
que a gente vê maiores são as diferenças sociais que acabam influenciando no psicológico. 
(…) (Renato). 

 No que se refere a outros gêneros, ele traz para a discussão o homossexualismo como um 

terceiro gênero, inserindo ai as lésbicas, transsexuais, travestis, drag queen. A importância que dá 

ao sexo é novamente evidente quando se refere aos transsexuais que são os mesmos dos  

transgêneros,  transsexuais, os drag queen e os gays.    

(...)eu descobri nesse trabalho, que tinha uma gama de denominações dentro desse gênero 
homossexual, que é incrível. Tinha por exemplo lésbica, dentro da lésbica existia o bofão 
que é aquela que se aproxima mais do esteriótipo masculino e tem a outra que eu não 
lembro o nome que eles dão. Dentro dos homossexuais masculino existia o transsexual que 
é aquele transgênero que fez a cirurgia mudou mesmo de gênero oficialmente, o 
transsexual que se veste de mulher coloca o seio. Coloca tudo mas não chegou a fazer a 
mudança (do sexo). Existe os vestidos de mulheres travestis que se vestem de mulher mas 
não mudou nada do corpo dele oficialmente, ele só mudou a roupa. Existe o drag gueen 
que é o esteriótipo de uma mulher, é um homem que pode se vestir de homem normalmente 
mas que um determinado momento   dia ele se veste como uma mulher, mas uma mulher 
estilizada, vamos dizer assim, uma caricatura de uma mulher e existe o gay mesmo, o viado 
como eles mesmos usam essa denominação, que é um homem efeminado  e existe...., é uma 
variedade é incrível. (Renato). 
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 De maneira paradoxal, é importante perceber na fala que segue que apesar de admirar a 

diversidade de gêneros na atualidade, ela não esconde um olhar de anomalia para os gêneros que 

não compõem o masculino e feminino. 

Essa coisa de gênero é uma coisa ampla pra caramba. Você pode reduzir isso a apenas 
homem e mulher e o que está ai no meio termo é qualquer anomalia, como algumas 
pessoas usam, mas eu acho que essa diversidade também é muito mais rica. (Renato). 

 O olhar subjetivo para  o conceito de  gênero, muitas vezes pode implicar em posições 

inseguras, mas por outro lado pode inferir necessidades de mais reflexões por parte da entrevistada. 

Mais uma visão das pessoas, de classificação na verdade, eu vejo muito uma classificação 
né? (silêncio) não sei, eu acho difícil essas coisas assim né? Essas coisas que a gente vive 
mesmo... é bem difícil para mim especificamente. Eu acho que é uma classificação. 
(Renata). 

 É curioso como a proximidade ou mesmo a complementariedade entre o sexo biológico e o 

gênero,  foi encontrada em quase todas as falas.  Algumas expressaram de forma direta, imprimindo 

um conceito quase que gramatical, sem nenhuma problematização no sentindo de entender como se 

estabelece as relações de gênero e no que isso efetivamente implica na cultura. 

(...)gênero para mim pode ser masculino ou feminino, Acho que tem entre o masculino e 
feminino uma questão biológica, agora cada lugar culturalmente lida com essa questão de 
forma muita diferenciada, cada lugar, cada cultura. Mas acho que a principio essa questão 
de gênero eu acho que tem um ponto de partida que é o biológico, mas ai como é que cada 
cultura relaciona com essas diferenças. (Macson). 

 Mas nem tudo está perdido. Encontrei uma fala que aponta a não especificidade do sexo para 

definir  o ser homem e ser mulher. Inferindo também um ponto de vista  critico da forma de pensar 

patriarcalista do ocidente, que, segundo informante, leva a submissão da mulher. 

Eu penso no que é estabelecido do que seja masculino e feminino .  O pertencente ao 
universo masculino e ao feminino. Não com o sexo homem e mulher mas questão de 
gênero. E ai tem as questões culturais. Essa cultura patriarcal que coloca submissão  é 
delicada e quando existe, digamos entre aspas, uma inversão, uma mulher masculinizada, 
um homem feminino essas questões culturais envolvidas ai. (…) Acho que essas questões de 
gênero, elas se misturam porque estão cada vez mais misturadas. (Maurício). 

 Chegando a conclusão, as falas acima analisadas apontam um aspecto interessante. Vê-se 

que a categoria gênero apesar de está inserida na proposta política pedagógica da ONG, não se 

configura enquanto um conceito de discussões internas que busquem problematizar as relações de 

gênero como relação de poder. (SCOTT, 1990). É necessário que a instituição perceba que inserir a 

categoria gênero, partiu de uma demanda e diversas razões como nos aponta Silva (2007). 
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As organizações da sociedade civil que se pautam pelos ideais de democracia e justiça 
social, nos últimos anos, foram instadas a criarem internamente ‘políticas de gênero’, a 
partir de motivações diversificadas e gerando consequências também diversas. Para 
algumas significou criar um projeto específico tendo como público as mulheres; para 
outras consistiu na realização de oficinas para trabalhar as identidades pessoas; para outras 
ainda resultou no registro, nos relatórios para financiadores, do número de mulheres que o 
projeto atingiu com suas ações. (SILVA, 2007, p. 43).  

Porém concordo com  Silva (2007) de que é necessário que as organizações ampliem a sua 

visão quanto ao que seria inserir gênero em seus trabalhos. Além disso é  importante que as ONGs  

percebam a necessidade de incorporar o gênero em suas discussões  de ações de forma transversal 

pois ela está presente em todas as esferas das relações sociais, deslindando resistências e mesmo 

equívocos dos que acreditam ser apenas mais uma categoria de trabalho. Para tanto, é “necessário 

identificar os nós críticos das diferentes visões presentes nas práticas e nos discursos das ONGs 

para que a perspectiva de gênero se torne realmente passível de incorporação.” (FARIA; 

SILVEIRA; NOBRE, 2002, p. 180). Isso implica em  “uma alteração da lógica das práticas e 

representações de gênero em todos os espaços e em enxergar que está em jogo muito mais do que 

'as mulheres estarem mudando e os homens resistindo' ou sentindo-se ameaçados etc. 

  Somando ao exposto, acredito que para que se tenha um resultado mais eficaz  as pessoas 

que atuam nessa área devem  compreender  o gênero, além de classe e raça, como um dos pilares de 

diferença e discriminação da mulher (SAFIOTTI, 1992) e pensem a 

desigualdade entre homens e mulheres como um problema social relevante, que, articulado 
com o racismo e a exploração de classe, é estruturante da realidade social, e portanto, deve 
nortear o projeto político institucional que se afirme na perspectiva da radicalização da 
democracia (SILVA, 2007,  p.  43). 

 A incorporação do gênero nos trabalhos dessas organizações, não deve ser pensada apenas 

como mais uma temática a ser trabalhada a partir de exigências de agências financiadoras, nem se 

tratando de uma temática presente nas discussões contemporâneas, ou mesmo um plus a mais nas 

suas práticas. Faria, Silveira e Nobre (2002) nos chama de forma pertinente a atenção de que,   

Mais do que modelos de incorporação de gênero, tendo em vista a permanência de visões 
ou ênfases diferenciadas sobre aspectos de gênero e áreas diversas de intervenção bastante 
complexas, como juventude, geração de renda, questão urbana e ambiental, comunicação, 
etc., importa limpar o terreno e organizar as questões políticas que possam desafiar a 
mudança de patamar da abordagem de gênero como adicional para central, esclarecendo-se 
seu potencial de interpelação tanto para democratizar relações entre homens e mulheres, no 
público e privado, intra e inter ONGs, quanto nas práticas e nos sentidos em circulação 
com vistas a reconfiguração das relações no âmbito dos vários espaços de atuação, bem 
como dos objetivos e das metas a serem buscados junto aos grupos sociais com os quais se 
atua. (FARIA; SILVEIRA;  NOBRE, 2002,  p. 182). 
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 O gênero nos trabalhos das ONGs, de qualquer natureza passa portanto, a ser um dos 

desafios fundamentais, tanto  prático quanto teórico.  No primeiro as ações adotadas no cotidiano 

faram a diferença. Quanto ao segundo, não pode ser a partir da perspectiva funcionalista, que 

menciona os papéis sociais atribuídos a homens e mulheres dentro de um ponto de vista 

complementar, principalmente no âmbito familiar. Na verdade, é necessário que o aporte possibilite 

trazer à tona  os conflitos inerentes das relações de gênero de poder, para que se posso buscar meios 

de transformações. Isso porque, compreendo o gênero como relação de poder se configura em 

dimensão política que deve ser imersa nas práticas das ONGs que se constituem como entidades do 

campo das lutas sociais e democráticas.  Trazendo  a dimensão da categoria para centro da atuação e 

não como mera  dimensão adicional. 

 Todavia não se pode pensar  em alterações das relações de poder em gênero visualizando 

apenas aspectos interpessoais, como falar em machismo ou feminismo, ou os preconceitos e as 

discriminações que sofrem as mulheres, mas “devem atingir o cerne do poder diferencial existente 

entre o masculino e o feminino, que certamente atravessam os vários níveis subjetivos e objetivos.” 

(FARIA; SILVEIRA; NOBRE.  2002, p. 178). Cabendo as ONGs mapear o terreno mais amplo das 

relações a serem transformadas, como por exemplo na divisão sexual do trabalho e na participação 

política. Isso implica dizer que a discussão de gênero no que se refere às relações de poder, está 

diretamente ligada a cidadania e ao direito. 

 Concordo com Faria, Silveira e Nobre (2002) ao afirmarem que para entender as relações 

de gênero como relação de poder, suscita mensurar a discussão sobre a equidade de gênero, pois 

essa por si só não garante a alteração do conjunto das dimensões de gênero. É necessário entender  

o  marco da cidadania e demais questões de participação, principalmente a política. E em se 

tratando da analise 5a partir de praticas e teorias feministas, não se pode pensar a participação a 

partir de uma visão de  “cidadania regulada” haja visto que ela não modifica as regras 

estabelecidas na ordem política que se encontra, ou seja, não se modifica as estruturas do poder. 

Deve-se sim, pensar a partir de uma visão emancipatória,  que pressupõe a democracia radical, em 

busca de uma cidadania plena para as mulheres enquanto sujeito social ativo. Trabalhar a partir do 

“marco emancipatório” implica a experimentação de outras formas de sociabilidade bem mais 

complexas. 
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Enfim, valoriza-se aqui a hipótese de que o potencial de gênero na discussão do poder está 
na possibilidade de assumir um marco emancipatório para a participação política das 
mulheres. Nesse marco, a expansão da cidadania das mulheres só se consolidará se 
articulada com a democratização dos vários espaços estruturantes da vida social, 
transformando relações de poder. (FARIA; SILVEIRA; NOBRE, 2002, p. 179). 

 Chegando a conclusão, o caminho para incorporar o gênero nas ONGs de qualquer natureza 

não pode ser depois que outras questões centrais dos projetos políticos forem equacionadas, haja 

visto que ele é transversal. Também não se pode pensar o gênero desconectado do contexto social, 

econômica (classe e raça). Assim, ter clareza dos resultados que se quer chegar para a diminuição 

ou eliminação das desigualdades de gênero, é importante, e para isso requer planejamentos. Nesse 

caso as ações desenvolvidas devem ser refletidas no sentido de se avaliar se elas não reforçam, 

diminuem ou menos contribuem para a eliminação das desigualdades de gênero.  E é obvio que 

esse exercício envolvera as decisões políticas  reverberando sobre o conjunto das atividades e 

mesmo na concepção e ações das pessoas que atuam direta e indiretamente nas organizações.  

 Agora finalizando, não estou aqui querendo dizer que trabalhar o gênero como elação de 

pode, se configura uma tarefa fácil, já pontuei isso em outras linhas, afinal a desigualdade de 

gênero  se encontra na ordem patriarcal de gênero (SAFFIOTI, 2007), na estrutura dos habitus, 

como nos  lembra Bourdieu (2002). Mas acredito que a educação formal, e aqui a informal, tem o 

poder de mudanças dos habitus arraigados em práxis cotidianas (SAFFIOTI, 2009). O resultado 

da transformação  dependerá da junção entre a forma que os/as educadores abordam a questão e  a 

práxis por eles/as adotada no dia a dia da organização. Só uma educação fora da ordem patriarcal 

de gênero poderá garantir uma democracia de gênero, gerando  uma nova ordem social de gêneros 

sem hierarquização. 
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