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"Faith is a fine invention/ When gentlemen can see / But microscopes are prudent/ In an 
emergency." (Fé é uma boa invenção quando os cavalheiros enxergam. Na emergência, é 
prudente usar microscópios). Sei que a tradução não faz jus a Emily Dickinson. Apenas obedece a 
uma sensata norma editorial: em jornal brasileiro, texto em português.   
 
O poema (em inglês, claro) é genial. Cito-o com o intuito de pedir aos cavalheiros que usem um 
microscópio para ler os números da figura abaixo, em vez de se aferrarem à fé de que o mercado 
basta como solução para as desigualdades entre homens e mulheres. Ora, argumentarão eles, 
para que controvérsias em torno da condição feminina, se o crescimento econômico lhes 
proporciona mais bem-estar do que o ruído feminista? Aos números, respondo eu.   
 
Entre 1992 e 2006, a participação das famílias chefiadas por mulheres no total de famílias nas 
áreas metropolitanas do Brasil aumentou de 19% para 32%. Mas o extraordinário é o aumento 
das famílias chefiadas por mulheres entre as famílias de indigentes nas áreas metropolitanas: de 
22%, em 1992, para 42% em 2006.   
 
A proporção de famílias chefiadas por mulheres entre as famílias indigentes é hoje 10% mais alta 
do que a parcela de famílias chefiadas por mulheres no total da população. Esse fato leva à 
conclusão de que as mulheres estão super-representadas entre os pobres. Ainda mais grave é que 
o aumento da indigência feminina ocorreu quando a pobreza se encontrava em declínio, graças à 
combinação de maior crescimento com políticas distributivas.   
 
Um aumento no número de famílias chefiadas por mulheres não implica necessariamente 
aumento da pobreza. A mulher rica pode até experimentar maior liberdade e controle de suas 
finanças quando não pertence a uma família chefiada por homem. Mas, entre famílias pobres, a 
mulher sozinha enfrenta maior dificuldade de acesso ao trabalho e ao crédito e mais 
discriminação.   
 
No Brasil, onde as mulheres chefes de famílias indigentes nas áreas urbanas estão super-
representadas, pode-se falar de feminização da pobreza. A expressão vem da década de 1970 e 
ligava o aumento da pobreza ao aumento das famílias chefiadas por mulheres nos EUA e à 
participação delas nas atividades urbanas informais e de baixo retorno. Estratégias de redução de 
pobreza cujo único instrumento é a transferência monetária cuidam apenas de alguns sintomas da 
vulnerabilidade feminina. Legislação (incluindo a legalização do aborto) e medidas dirigidas às 
necessidades femininas (como creches e escolas maternais) são necessárias.   
 
Oferecer uma solução ao problema da desigualdade entre homens e mulheres é boa economia. A 
incidência da pobreza tende a ser menor nos países mais igualitários, porque os benefícios que a 
mulher independente e educada pode oferecer às crianças são formidáveis. Incluem práticas de 
higiene e saúde que melhoram a saúde da criança; maior exposição à informação e maior 
habilidade de colocar essas informações em prática; menor número de crianças na família 
(facilitando o acesso delas a recursos e atenção) e maior participação da mulher na força de 
trabalho, com aumento da renda familiar.   
 
Na América Latina, em geral, o problema não parece concentrado na situação das mulheres que 
conseguiram entrar no mercado de trabalho formal, mas naquelas que não têm acesso a direitos 
básicos nem fazem parte da força de trabalho. Esse fato requer uma reflexão sobre nossas 
estruturas de poder. Existem incontáveis maneiras de dar às meninas e meninos direitos e 
privilégios desde o nascimento. O papel atribuído à mulher na infância terá conseqüências sobre 
sua dependência, vulnerabilidade e segurança financeira. Esses não são temas técnicos. Dizem 
respeito a valores e poder.   
 



O gênero é uma construção social. Por exemplo, o fato de que as mulheres recebem a função de 
cuidar dos afazeres domésticos sem remuneração é uma construção do poder masculino. Não 
corresponde a um código biológico, mas é resultado da distribuição de poder na sociedade. As 
mulheres estão sub-representadas em posições políticas no Brasil e no mundo. Eliminar a 
desigualdade na arena política teria conseqüências importantes, como mostra a evidência coletada 
por Esther Duflo (professora do MIT) e sua co-autora Raghabendra Chattopadhyay ("Women as 
Policy Makers: Evidence from a Randomized Experiment", Bread Working Paper). O trabalho 
investiga o impacto da liderança feminina nas decisões de política econômica.   
 
Câmaras comunais na Índia são responsáveis pela provisão de bens públicos nas áreas rurais. Em 
1998, as autoridades escolheram aleatoriamente um terço de todas as posições de liderança em 
Bengal Ocidental para que, nessas câmaras, apenas mulheres pudessem ser eleitas à posição de 
líder. Com base nos dados recolhidos em 165 câmaras comunais, a pesquisa mostra que as 
mulheres investiram mais em infra-estrutura relevante para o próprio trabalho: água, 
combustíveis e estradas. E que outras mulheres participavam com mais empenho nas decisões 
quando a liderança da câmara era ocupada por uma mulher.   
 
Esses resultados indicam que o gênero do dirigente político influencia suas decisões. Como o 
poder não é uma herança genética, as mulheres podem trabalhar para mudar sua distribuição.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2008, Brasil, p. A2. 


