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A meta proposta pela Cúpula do Mi-
lênio para o Objetivo de “Promover a
igualdade entre os sexos e a autonomia
das mulheres” estabelece o acesso igua-
litário de homens e mulheres a todos os
níveis de ensino até 2015. Para grande
parte dos países latino-americanos,
contudo, a discussão centrada na di-
mensão educacional é insuficiente para
entender as desigualdades de gênero.
No caso do Brasil, a situação não é
diferente: as mulheres têm, atualmente,
níveis de escolaridade superiores aos
dos homens,mantendo-se à frente deles
em praticamente todos os indicadores

educacionais.Isso significa que os gran-
des entraves à promoção da igualdade
de gênero e à autonomia feminina não
se encontram no acesso ao ensino, mas
em outros aspectos como a inserção no
mercado de trabalho e na vida política
ou a vulnerabilidade à violência domés-
tica e sexual.

No entanto, como a meta é “Eliminar as
disparidades entre os sexos (...)”, e os
meninos encontram-se em condições
educacionais inferiores às das meninas,
em especial no que diz respeito às altas
taxas de evasão e repetência, não se
pode falar em uma real igualdade de
gênero. É importante, nesse caso, ana-
lisar a meta procurando identificar os
principais obstáculos que se colocam
para meninos e homens, seja quanto ao
acesso, seja quanto à permanência e ao
bom rendimento escolar. A atual dife-
rença nos indicadores educacionais en-
tre os sexos é, de modo geral, uma das
conseqüências dos papéis de gênero
estabelecidos pela sociedade, que defi-
nem os espaços privados como femini-
nos e os públicos como masculinos.
Assim,os meninos acabam abandonan-
do a escola ou apresentando rendimen-
to inferior aos das meninas porque pre-
cisam trabalhar para complementar o
orçamento familiar – e isso se dá na es-
fera pública, pela inserção no mercado
de trabalho.Em contrapartida,as meni-
nas conseguem manter-se na escola

PARA AS MULHERES,
OBSTÁCULOS 
À IGUALDADE 

DE GÊNERO ESTÃO
ALÉM DA

EDUCAÇÃO FORMAL

porque o trabalho a elas delegado diz
respeito à esfera privada, ao cuidado de
familiares e aos afazeres domésticos,
considerados mais “fáceis”de ser conci-
liados com a freqüência à escola.

Mas, se a questão educacional não é o
principal obstáculo para a promoção da
igualdade entre os sexos, ela certamente
é um ponto importante, no Brasil, para
a eliminação das disparidades raciais e
regionais.A realização de análises desa-
gregadas por novas dimensões, por-
tanto, é essencial para dar visibilidade a
certos tipos de desigualdade que são,
também, estruturantes da sociedade
brasileira, criando uma interseccionali-
dade que contribui para estabelecer
condições de vulnerabilidade distintas
para cada grupo social.

Índices educacionais são
piores entre os homens
O primeiro indicador de monitoramen-
to deste Objetivo está expresso nos grá-
ficos 1,2 e 3; que mostram a razão entre
as taxas de freqüência à escola de mu-
lheres e de homens, por cor/raça, e seu
comportamento entre 1992 e 2003. Ca-
be destacar que no ensino fundamental
há praticamente igualdade entre os
sexos: para cada 100 meninos de 7 a 14
anos de idade, havia, em 2003, 97 me-
ninas. A maior presença de meninos se
dá apenas nesse nível de ensino e pode
estar relacionada ao processo de uni-
versalização do ensino fundamental,
ocorrido no final da década de 1990.No
que se refere às desigualdades regionais,
percebe-se que no Norte e no Nordeste
havia, no início dos anos 1990, mais

GRÁFICO 1 • Razão entre as taxas de freqüência à escola de mulheres e de homens de 7 a 14 anos 
de idade no ensino fundamental, total e por cor/raça – Brasil, 1992 e 2003

Total Brancos Pretos e Pardos Total Brancos Pretos e Pardos

100,8 101,2
100,7

97,0

98.8

95,5

1992 2003

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1992 e 2003

GRÁFICO 2 • Razão entre as taxas de freqüência à escola de mulheres e de homens de 15 a 17 anos 
de idade no ensino médio, total e por cor/raça – Brasil, 1992 e 2003

Total Brancos Pretos e Pardos Total Brancos Pretos e Pardos

140,7 142,5 137,1

122,7
126,1

118,1

1992 2003

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1992 e 2003

GRÁFICO 3 • Razão entre as taxas de freqüência à escola de mulheres e de homens de 18 a 24 anos 
de idade no ensino superior, total e por cor/raça – Brasil, 1992 e 2003

Total Brancos Pretos e Pardos Total Brancos Pretos e Pardos

119,9 115,4

156,3

129,3 128,6 131,4

1992 2003

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1992 e 2003
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rando altos índices de evasão escolar entre
pretos ou pardos (ver quadro 2).

A questão do analfabetismo já foi um dos
entraves ao processo de desenvolvimento
social brasileiro. Nos anos 1940, atingia
mais da metade da população acima de
idade igual ou superior a 15 anos (56,3%),
e sobretudo as mulheres.Nas décadas se-
guintes, caiu progressivamente, baixan-
do em 1990 para 18,3%,dos quais 8,3 mi-
lhões eram homens e 9,3 milhões eram
mulheres. Em 2000, segundo dados do
Censo Demográfico, essa taxa não só
recuou ainda mais, para 13%, como se
tornou menos desigual, seja entre os se-
xos, seja entre brancos e pretos ou par-
dos, na população de 15 anos ou mais.
Na faixa dos 15 aos 24 anos, em função,

principalmente, da universalização do
ensino fundamental, as jovens mulheres
têm revertido uma situação histórica em
que o analfabetismo feminino era muito
superior ao masculino: as pequenas dife-
renças registradas em 1992 reduziram-se
ainda mais em 2003 e apontam para uma
quase igualdade de gênero e de cor/raça.

Na análise regional,destaca-se o Nordes-
te,no qual se percebe o maior avanço nes-
sa faixa etária na década: em 1992 havia
16% mais mulheres alfabetizadas do que
homens,proporção que cai para 5,6% em
2003.Embora esse percentual ainda man-
tenha a região como a mais desigual nesse
indicador, hoje ele está bem mais pró-
ximo do das demais regiões do que há dez
anos, como pode ser visto no gráfico 4.
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meninas do que meninos na escola. Essa
tendência se inverte ao longo da década,
colocando tais regiões,em 2003,em uma
situação de quase igualdade entre os se-
xos. Por outro lado, no Sul houve um
aumento da desigualdade no ensino fun-
damental entre 1992 e 2003, caindo de
98,5 para 94 meninas, para cada 100
meninos (ver tabela 1).

No ensino médio e no superior,os dados
revelam uma proporção muito maior de
mulheres: 22,7% a mais no primeiro
caso e 29,3% no segundo. Em relação ao
ensino médio, como efeito do próprio
processo de universalização do ensino
fundamental, houve queda na razão
entre as taxas de mulheres e homens
entre 1992 e 2003, indicando uma ten-
dência à  igualdade. Já no ensino supe-
rior, a taxa de freqüência escolar das
mulheres aumentou ainda mais do que
o observado em 1992: de 120 para 130
mulheres, para cada 100 homens. Esse
fenômeno, como já apontado no relató-
rio de 2004,está relacionado aos grandes
índices de evasão e repetência mascu-
linos, especialmente no ensino médio,

em função do abandono da escola para
entrada no mercado de trabalho.

No que tange ao recorte racial, chama a
atenção o fato de que, em 1992, havia
maior desigualdade no acesso de homens
e mulheres ao ensino superior para a po-
pulação de pretos ou pardos (56,3% a
mais de mulheres) em relação à popula-
ção branca (15,4% a mais de mulheres
brancas). Em 2003, porém, tal desigual-
dade se reduziu fortemente, com a pro-
porção de mulheres excedentes dos dois
grupos se aproximando: 31,4% e 28,6%,
respectivamente. No entanto, se na po-
pulação branca constata-se aumento da
desigualdade de acesso entre homens e
mulheres, na negra verifica-se significa-
tiva redução. Isso pode estar relacionado
às políticas educacionais que vêm sendo
implementadas como forma de garantir
o acesso de pretos ou pardos à universi-
dade,já que esse grupo enfrenta obstácu-
los não só para entrar como para se man-
ter no ensino superior, em razão seja da
dificuldade de conciliar trabalho e estu-
do, seja da discriminação sofrida em to-
dos os níveis de ensino, que acabam ge-

O primeiro Relatório Nacional de
Acompanhamento dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio apre-
sentado pelo Brasil, em setembro
de 2004, trouxe, conforme orienta-
ção estabelecida pelas Nações Uni-
das, o indicador “Razão entre o nú-
mero de mulheres e número de ho-
mens por nível de ensino” para mo-
nitorar a freqüência igualitária de
alunos de ambos os sexos nos dife-
rentes níveis de ensino. Neste se-
gundo relatório, no entanto, op-
tou-se por adaptá-lo, passando-se
a calcular a “Razão entre as taxas

de freqüência à escola das mu-
lheres e dos homens por níveis de
ensino e cor/raça”. Essa nova forma
de cálculo foi adotada porque leva
em consideração o padrão demo-
gráfico do país e permite identificar
se todas as crianças, adolescentes e
jovens, segundo o sexo e a partici-
pação na população, estão fre-
qüentando os diversos níveis de
ensino. A metodologia anterior, ao
desconsiderar o aspecto demográ-
fico, podia encobrir desigualdades
de gênero no acesso à educação.
Isso porque um valor da razão

maior do que 100, por exemplo, não
necessariamente estaria mostran-
do uma desigualdade no sentido de
que mais mulheres acessam o
ensino do que homens, mas pode-
ria simplesmente estar dizendo que
existem mais mulheres do que ho-
mens na população naquela faixa
etária. Para o Brasil, essa diferença
demográfica é latente em particular
no grupo de 7 a 14 anos, para o qual,
em 2003, havia um excedente mas-
culino de cerca de 514 mil pessoas, o
que leva a uma razão entre mu-
lheres e homens menor do que 100. 

QUADRO 1 • Indicador agora leva em 
conta aspecto demográfico 

1992 2003 1992 2003 1992 2003
Brasil 100,8 97,0 140,7 122,7 119,9 129,3
Norte(1) 105,9 99,8 126,3 127,6 128,1 130,3
Nordeste 107,8 100,3 180,2 141,6 127,3 132,6
Sudeste 97,1 95,3 146,8 115,2 111,6 125,2
Sul 98,5 93,8 112,1 117,3 137,1 128,1
Centro-Oeste 98,0 97,1 107,2 144,5 135,7 153,4

TABELA 1 • Razão entre as taxas de freqüência à escola de mulheres e homens 
nos níveis de ensino fundamental (7 a 14 anos), médio (15 a 17 anos) e superior 
(18 a 24 anos) – Brasil e Grandes Regiões, 1992 e 2003

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1992 e 2003

(1)Exclusive a população rural 

7 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 24 anos
Fundamental Médio Superior

Número de mulheres estudantes/número de homens estudantes, por nível de ensino

GRÁFICO 4 • Razão entre a taxa de alfabetismo de mulheres e de homens 
de 15 a 24 anos de idade – Brasil e Grandes Regiões, 1992 e 2003 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

104,7
102,1 102,1 101,5

116,1

105,6

101,1 100,7 100,2 100,6
102,1

100,5

1992 2003

Nota: Exclusive a população rural

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1992 e 2003

No ensino médio 
e no superior,

a proporção de
mulheres é 25% 

maior que 
a dos homens
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mulheres em espaços até então ocupa-
dos exclusivamente por homens, a si-
tuação ainda é muito segmentada, co-
mo pode ser visto no gráfico 6.A distri-
buição de homens e mulheres nos cur-
sos universitários remonta à divisão
sexual, não somente do trabalho, mas
também do conhecimento.Elas tendem
a estender à formação profissional sua
formação familiar,concentrando-se em
áreas que remetem ao exercício dos cui-
dados e da atenção.Já os homens encon-
tram-se, predominantemente, nos cur-
sos das áreas de ciências exatas, que são
considerados “mais difíceis” e “exigen-
tes” e formam profissionais com maior
reconhecimento social. Essa marcada
diferença de escolha entre áreas de atua-
ção explica,em parte,por que as mulhe-
res, embora maioria nos cursos univer-
sitários, continuam muito aquém dos
homens em termos salariais.

A melhor situação das mulheres aponta-
da pelos indicadores educacionais não
significa que as desigualdades e discri-
minações de gênero foram eliminadas
desse âmbito.Ao contrário,elas se mani-
festam de forma diferenciada, na segre-
gação setorial, por meio de posturas se-

xistas de professores(as), de livros didá-
ticos ou para-didáticos que reproduzem
estereótipos de gênero e cor/raça e con-
tribuem para manter a mulher em uma
posição social inferior à do homem. O
espaço educacional é o campo privile-
giado para as mudanças desses valores,
pois, ao lado do ambiente familiar, é um
dos principais locais de reprodução (e,
portanto,também de desconstrução) de
estereótipos, de segregação e de visuali-
zação dos efeitos perversos que esses fe-
nômenos têm sobre os indivíduos.

Mulheres enfrentam
dificuldades de inserção
no mercado de trabalho
A melhor condição das mulheres no
campo educacional mascara a real si-
tuação a que estão submetidas nos es-
paços social,profissional e político.Com
efeito, essa “vantagem” educacional não
se reflete em sua participação no mer-
cado de trabalho ou no campo político,
esferas estas que são os loci privilegiados
de exercício da discriminação e das desi-
gualdades de gênero no Brasil.

Os indicadores tradicionalmente utili-
zados para a análise do mercado de tra-
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No ensino médio, 
evasão cresce 
mais entre meninos
pretos e pardos  
A pior situação  de meninos no campo
educacional é mais claramente percebi-
da quando se analisa a defasagem idade-
série para os estudantes de 7 a 17 anos.A
comparação entre as taxas de homens e
de mulheres indica que ambos os sexos
têm sérios problemas de evasão e re-
petência,mas as meninas estão em situa-
ção um pouco melhor qualquer que seja
a idade considerada, pois abandonam a
escola e são reprovadas com menor
freqüência.Da mesma forma,as taxas de
pretos ou pardos são sempre superiores
às de crianças e jovens brancos em fun-
ção da maior repetência.Isso é reflexo de
características sociais diferenciadas,
como a associação entre estudo e tra-
balho, as condições de vida e a própria
discriminação.

A análise conjunta por sexo e cor/raça
aponta que os grandes penalizados nesse
caso são os meninos pretos ou pardos.
Em 2003,as crianças em idade de conclu-
são do ensino fundamental (14 anos)
apresentavam uma taxa de defasagem de
58,4%. No entanto, para os meninos

pretos ou pardos esse valor saltava para
76,4%. Na população de 17 anos, idade
para conclusão do ensino médio, a si-
tuação era ainda mais grave, pois 84,9%
dos meninos pretos ou pardos encon-
travam-se defasados, contra 78,4% das
meninas do mesmo grupo racial, 67,2%
dos meninos brancos e 54,6% das meni-
nas brancas da mesma idade. O compo-
nente racial,portanto,é tão determinante
que a situação privilegiada das mulheres
se perde quando introduzido o quesito
cor/raça, pois as meninas pretas ou par-
das encontram-se em pior situação que
os meninos brancos (ver gráfico 5).

Barreiras invisíveis
interferem em escolhas
no ensino superior 
Se há mais mulheres nos níveis superio-
res de ensino (incluindo a pós-gradua-
ção), elas não estão, porém, igualmente
distribuídas por todas as áreas de for-
mação. Uma outra face da desigualdade
de gênero se revela quando são apre-
sentados os dados que mostram os es-
paços tradicionalmente ocupados por
mulheres e aqueles cuja barreira de en-
trada ainda não conseguiram vencer. A
despeito das transformações que vêm
ocorrendo no país, com a entrada de

GRÁFICO 5 • Taxa de defasagem escolar entre os estudantes de 7 a 17 anos de idade, 
por sexo e cor/raça – Brasil, 2003 (em %)

7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos

Homens pretos e pardos

Pretos e pardos

Homens

Mulheres pretas e pardas

Homens brancos

Mulheres

Brancos

Mulheres brancas

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1992 e 2003
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GRÁFICO 6 • Distribuição de estudantes matriculados no ensino superior, 
por sexo e área de conhecimento – Brasil, 2002 (em %)

Educação Humanidades
e artes

Ciências
sociais

Negócios Direito Ciências,
matemática e
computação

Engenharia,
produção e
construção

Agricultura 
e veterinária

Saúde e bem
estar social

Seviços

76

24

63

37

68

32

47

53

49

51

36

64

27

73

40

60

70

30

67

33

Homens Mulheres

Fonte: INEP/Ministério da Educação. Censo da Educação Superior, 2002

A melhor condição 
das mulheres 
no campo educacional
mascara sua real
situação no âmbito
social, profissional 
e político
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no mercado de trabalho, são as mulhe-
res pretas ou pardas as mais penaliza-
das: destaca-se sua elevada concentra-
ção no emprego doméstico (22,4%) e
entre trabalhadores sem remuneração
(10,2%). Neste caso, o percentual no
Nordeste atinge 16,8% das ocupadas,
valor quase três vezes maior que a média
nacional (6,2%). Por outro lado, os ho-
mens brancos encontram-se proporcio-
nalmente sobre-representados como em-
pregados com carteira assinada (36,7%)
e empregadores (7,6%).

Entre as mulheres que
vivem em áreas rurais 
é comum o trabalho 
não-remunerado
No que se refere ao mundo do trabalho,
o único indicador proposto pelas Na-
ções Unidas para monitoramento do
Objetivo 3 diz respeito à proporção de
mulheres assalariadas no setor não-
agrícola. Como já havia sido ressaltado
no relatório de 2004, esse indicador não
alcança os principais problemas que as
mulheres enfrentam no âmbito do mer-
cado de trabalho brasileiro, assim como
não é capaz de tratar adequadamente a
questão do trabalho feminino não-
remunerado, que é muito mais elevado
no setor agrícola.Assim, enquanto 96%
das mulheres recebiam rendimentos

pelo seu trabalho no setor não-agrícola,
esse percentual era de 63% no setor
agrícola, em 2003.

Pelo gráfico 9 pode-se perceber que o
problema da não remuneração no setor
agrícola é um desafio que atinge mulhe-
res de todas as regiões, inclusive daque-
las onde o nível de pobreza é menor, co-
mo na Sul. Essa região é, de longe, a que
apresenta a maior proporção de traba-
lhadoras rurais não-remuneradas: são
48,4%, contra uma média nacional de
36,8%. Uma explicação possível para
esse fato é o tipo de propriedade rural
característico do sul do país – empreen-
dimentos agrícolas basicamente familia-
res e voltados para a produção para  au-
toconsumo, que tendem a não remu-
nerar suas trabalhadoras em grande par-
te por entender que elas apenas prestam
auxílio à produção familiar. Ainda as-
sim,não se pode deixar de destacar o au-
mento no número de mulheres remune-
radas no setor agrícola entre 1992 e 2003,
que foi de 2,4 pontos percentuais, con-
centrados sobretudo no Sul,onde o cres-
cimento atingiu 8,7 pontos.

Outro grupo que merece especial aten-
ção é o das empregadas domésticas. Em
2003 havia no Brasil aproximadamente
6 milhões de pessoas ocupadas no em-

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO • BRASIL74

balho brasileiro são capazes de mostrar
de forma clara a situação de desigualda-
de a que mulheres e pretos ou pardos
estão submetidos nesse espaço. No caso
das mulheres, a participação no merca-
do de trabalho ocorre em menor inten-
sidade. A taxa de atividade do país, co-
mo se pode constatar no gráfico 7,era de
61,4% em 2003. No entanto, ao desagre-
gar a análise por sexo, percebe-se que,
enquanto 72,9% dos homens estavam
empregados ou à procura de trabalho,
entre as mulheres a taxa era de apenas
50,7%. Esses dados não apresentam va-
riações significativas quando se incor-
pora a variável racial, o que indica que a
questão de gênero é de fato o grande de-
terminante para a entrada no mercado
de trabalho. Os homens, independen-
temente da cor/raça, têm uma taxa de
atividade significativamente superior à
das mulheres, embora se registre nos úl-
timos anos tendência de queda para eles
e de expansão para elas no mercado de
trabalho. Entre 1992 e 2003 as mulheres
brancas aumentaram sua participação
em 4,5 pontos percentuais,enquanto pa-
ra as mulheres pretas ou pardas o au-
mento foi de 2,3 pontos percentuais.

Após vencer a barreira da entrada no mer-
cado de trabalho, mulheres e pretos ou

pardos passam a enfrentar a segmentação
ocupacional e a alocação em postos de
trabalho mais precários e com menor –
ou nenhuma – proteção social.Uma for-
ma de evidenciar as grandes disparidades
na qualidade do trabalho desses grupos
populacionais é analisar sua distribuição
diferenciada segundo a posição na ocu-
pação.Em 2003,enquanto 32,9% dos ho-
mens empregados possuíam carteira de
trabalho assinada, entre as mulheres essa
proporção era de 25,6%. Na posição de
militares e estatutários a participação fe-
minina era maior que a masculina (8,9%),
o que se deve sobretudo à forte presença
das mulheres no serviço público, cujo
acesso, por meio de concursos, se dá de
forma mais igualitária. O trabalho do-
méstico, predominantemente feminino,
concentrava cerca de 17% das mulheres
ocupadas. Já na condição de emprega-
dores, a participação das mulheres era a
metade da dos homens, apenas 2,5% da
população feminina ocupada,o que pode
estar relacionado, entre outros fatores, à
maior dificuldade de acesso ao crédito e
ao baixo acúmulo de conhecimento na
área administrativa.

O gráfico 8 permite visualizar os efeitos
do fenômeno da dupla discriminação,
demonstrando que,no caso da inserção

GRÁFICO 7 • Taxa de participação por sexo – Brasil, 1992 a 2003 (em %)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total Homens Mulheres

Nota: A PNAD não foi realizada em 1994 e 2000
Fonte: IBGE, PNAD, 1992 a 2003
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GRÁFICO 8 • Distribuição da população ocupada, por sexo e cor/raça, 
segundo a posição na ocupação – Brasil, 2003 (em %)

Homem branco

Empregado com carteira assinada

Empregado sem careira assinada

Militar/Estatuário

Trabalhador doméstico com carteira assinada

Trabalhador doméstico sem carteira assinada

Conta própria

Empregador

Sem remuneração

Fonte: IBGE, PNAD, 2003

Mulher brancaHomem preto ou pardo Mulher preta ou parda
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mente. Essa quase igualdade, porém, foi
conquistada ao longo da década, uma
vez que em 1992 havia um diferencial de
cerca de 7 pontos percentuais a mais
para os homens,como pode ser visto no
gráfico 11. Além disso, o mesmo per-
centual de contribuintes não garante o
mesmo nível de proteção, pois em geral
as mulheres auferem benefícios de valor
mais baixo que os dos homens,seja por-
que contribuem com um valor menor,
seja porque, proporcionalmente, usu-
fruem mais de benefícios como a “apo-
sentadoria por idade”.

Em contrapartida,chama atenção o fato
de que mais da metade da população
branca contribuía para a Previdência
em 2003 (53,9%), enquanto pretos ou
pardos registravam proporção bastante
inferior: 37,3%. Embora ainda alta, a
distância entre os grupos apresentou
uma ligeira queda entre 1992 e 2003,
caindo de 18,3 pontos percentuais para
16,6. As mulheres pretas ou pardas fo-
ram as que mais avançaram na formali-
zação: de 29,4% para 36,5%. Isso se de-
ve, principalmente, ao aumento de tra-
balhadoras domésticas com carteira de
trabalho assinada, categoria na qual o
percentual de trabalhadoras pretas ou
pardas é elevado.

Embora mais
escolarizadas, mulheres
ganham menos 
No que se refere à disparidade de ren-
dimento entre homens e mulheres, esta
se reduziu entre 1992 e 2003. Enquanto
no início dos anos 1990 o rendimento-
hora das mulheres representava 76,1%
do auferido pelos homens,em 2003 essa
proporção passou para 83,3%. Tal re-
dução,no entanto,deve-se à queda mais
intensa no rendimento dos homens do
que no das mulheres. Ou seja, o rendi-
mento global caiu, mas foram os ho-
mens os que sofreram maior perda, o
que gerou a uma maior igualdade numa
situação de queda no rendimento.

Quando se desagregam essas informa-
ções segundo a cor/raça, percebe-se que
a desigualdade de rendimentos entre pre-
tos ou pardos em relação aos brancos
permaneceu estável nos últimos 11 anos,
com o primeiro grupo recebendo apenas
50% do rendimento-hora auferido pelo
segundo. Já na análise controlada por
cor/raça e sexo simultaneamente, obser-
va-se que houve redução da desigualdade
no período entre os grupos, exceto nos
rendimentos-hora dos homens pretos ou
pardos em relação ao dos brancos,que se
manteve praticamente estável.
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prego doméstico, das quais 5,7 milhões
eram mulheres. Desse total, 58% eram
pretas ou pardas. Isso significa que cerca
de 17% das mulheres ocupadas em 2003
se encontravam no emprego doméstico,
percentual que varia entre 22%, no caso
das mulheres pretas ou pardas,e 13%,no
caso das brancas.

A análise das condições de trabalho das
empregadas domésticas brasileiras revela
que esse é um espaço marcado pela in-
formalidade, pela precariedade e pela ex-
ploração. A despeito da obrigatoriedade
da carteira assinada,apenas 26% delas efe-
tivamente as tinham em 2003. Cabe res-
saltar,no entanto,que esse percentual vem
crescendo ao longo do tempo,denotando
certa melhora na situação de formalização
e de garantia de direitos. Em 1992, a pro-
porção de trabalhadoras domésticas com
carteira assinada era de apenas 16,6%, o
que significa que o país experimentou au-
mento de cerca de 10 pontos percentuais
na formalização de trabalhadoras domés-
ticas entre 1992 e 2003.

Apesar desse avanço, as diferenças entre
trabalhadoras brancas e pretas ou pardas
ainda são significativas: enquanto 30%
das empregadas brancas tinham carteira
assinada, em 2003, apenas 23,5% das
pretas ou pardas estavam na mesma con-
dição (ver gráfico 10). E essa informali-
dade nas relações de trabalho se mani-
festa de forma ainda mais intensa no

Nordeste. Nessa região, aproximada-
mente 14% das mulheres brancas e das
pretas ou pardas possuíam carteira de
trabalho assinada em 2003. No outro
extremo encontram-se as trabalhadoras
domésticas do Sudeste, que alcançaram
percentuais de 33,6% e 31,9%, respec-
tivamente, ou seja, mais que o dobro de
formalização das nordestinas.

A cobertura
previdenciária das
mulheres permanece
precária
As relações de informalidade no traba-
lho, porém, não constituem realidade
apenas para as trabalhadoras domésti-
cas.A proporção da população ocupa-
da que não contribuía para a Previdên-
cia chegou a 53,5% em 2003, o que cor-
responde a aproximadamente 42,3 mi-
lhões de pessoas. São pessoas desprote-
gidas socialmente, que não terão direito
aos benefícios previdenciários, como
aposentadoria, auxílio-doença, salário-
maternidade, entre outros. As diferen-
ças regionais eram significativas: en-
quanto a população coberta no Sudeste
chegava a 57,2%, no Nordeste somava
apenas 27,5%.

Em termos de diferenciais de gênero,no
entanto, não havia disparidades signi-
ficativas. Homens e mulheres exibiam
em 2003 proporções semelhantes de con-
tribuição: 46,7% e 45,6%, respectiva-

GRÁFICO 9 • Proporção de mulheres ocupadas no setor agrícola 
sem rendimento – Brasil e Grandes Regiões, 1992 e 2003 (em %)
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Fonte: IBGE, PNAD, 1992 e 2003

GRÁFICO 10 • Proporção de trabalhadoras domésticas com carteira de trabalho assinada, 
por cor/raça – Brasil, 1992 a 2003 (em %)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total Mulher branca Mulher preta ou parda

Nota: A PNAD não foi realizada em 1994 e 2000

Fonte: IBGE, PNAD, 1992 a 2003
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lamentares federais e 3,7% do conjunto
de governadores (uma única governa-
dora), proporções que se ampliaram
apenas para 8,8% e 7,4%, respectiva-
mente, em 2002.

Nos legislativos estaduais e municipais,
a presença de mulheres nos cargos de
deputadas estaduais/distritais e verea-
doras tem aumentado consideravelmen-
te, mas ainda é bastante baixa. Nas elei-
ções de 2002 (estadual) e 2004 (munici-
pal), do total de eleitos apenas 12,6%
eram mulheres em cada um dos cargos.
É importante destacar,porém,que hou-
ve um aumento de 5 pontos percentuais
entre as eleições realizadas no início da
década de 1990 e essas últimas. No caso
do Executivo municipal, ou seja, nas

prefeituras, a participação feminina era
ainda menor, 3,4% nas eleições de 1992
e 7,5% nas de 2004.

Já a desagregação dessas informações
por região apresenta aspectos interes-
santes. Em geral, a Região Sul é a que
apresenta a menor proporção de mulhe-
res em cargos eletivos, ainda que esta te-
nha se ampliado ao longo do período
analisado.Na outra ponta,encontra-se o
Nordeste, que tradicionalmente elege
mais mulheres, particularmente nos
cargos municipais, em razão da cultura
política e da própria organização parti-
dária nordestina (ver gráficos 13 a 15).
Nessa região a política é bastante vincu-
lada à vida familiar, o que faz com que as
mulheres que pertencem a “famílias polí-
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A tendência à igualdade de rendimento
entre homens e mulheres se deu de ma-
neira mais intensa no grupo de pretos ou
pardos. Enquanto em 1992 mulheres
pretas ou pardas recebiam 77,6% do ren-
dimento dos homens do mesmo grupo
racial, em 2003 a taxa subiu para 90%,
como mostra o gráfico 12. Essa melhora
se deve sobretudo às características se-
melhantes dos pretos ou pardos de per-
tencerem às camadas inferiores do mer-
cado: o trabalho doméstico, no caso das
mulheres, e o emprego sem carteira assi-
nada, no dos homens.

A discriminação contra as mulheres e
pretos ou pardos no mercado de traba-
lho se confirma na análise do rendimen-
to-hora por classes de anos de estudo.
Em 2003, apesar de as mulheres conta-
rem com maior qualificação – as mu-
lheres ocupadas possuíam em média 7,8
anos de estudo, contra 6,8 anos dos ho-
mens ocupados –,seus rendimentos ain-
da eram sistematicamente inferiores aos
dos homens. Embora a escolaridade seja
um importante atributo para o aumento
do rendimento, aspectos discriminató-
rios tornam-se ainda mais evidentes
quando se incorpora essa variável. No
grupo com o nível de escolaridade mais
baixo a desigualdade é menor por se tra-
tar de um mercado mais homogêneo, de
ocupações precárias e de menor qualifi-
cação.A desigualdade aumenta à medida
que se avança na escolaridade,o que pode

ser comprovado por meio das informa-
ções da tabela 2. Ou seja, a questão da
discriminação aqui apontada tem im-
portante significado quando se trata de
oportunidade de acesso a ocupações mais
qualificadas. Apesar da escolaridade,
pretos ou pardos e mulheres encontram
barreiras no mercado de trabalho quan-
to à inserção (segmentação) e ocupação
de postos e cargos melhores.

Na política predomina a
presença masculina, mas
as mulheres avançam
Outro setor no qual as desigualdades de
gênero podem ser visualizadas clara-
mente é o da participação política. O
quarto indicador proposto pelas Na-
ções Unidas para acompanhamento do
Objetivo 3 diz respeito a esse campo e se
refere à proporção de mulheres exercen-
do mandato no Parlamento Nacional.
No relatório de 2004 foram apresenta-
dos os indicadores de participação das
mulheres no Parlamento. Como as elei-
ções brasileiras para o nível federal só
irão se realizar em outubro de 2006, as-
sim como para a chefia do Poder Execu-
tivo dos Estados, não houve nenhuma
alteração nos dados.Vale relembrar, po-
rém, que as informações apontaram
uma presença reduzida de mulheres se-
nadoras, deputadas federais ou gover-
nadoras e uma evolução bastante lenta
dessa participação. Em 1994, as mulhe-
res representavam 6,7% do total de par-

GRÁFICO 11 • Proporção da população ocupada que contribui para a Previdência Social, 
por sexo e cor/raça – Brasil, 1992 e 2003 (em %)
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Fonte: IBGE, PNAD, 1992 e 2003

GRÁFICO 12 • Relação entre o rendimento-hora médio, por sexo e cor/raça – Brasil, 1992 e 2003 (em %)
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TABELA 2 • Relação entre o rendimento-hora, por sexo e cor/raça, segundo 
as classes de anos de estudo – Brasil, 2003 (em %)

Fonte: IBGE, PNAD, 2003
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ticas”sejam estimuladas a participar nessa
esfera, como forma de ocupar cargos im-
portantes em nome do clã familiar.

A baixa representatividade das mulheres
tem a ver tanto com a pequena proporção
de candidatas aos cargos eletivos quanto
com alguns fatores que dificultam sua
eleição, como a realização de campanhas
(falta de recursos e apoio do próprio par-
tido da candidata). Nas últimas eleições
para o Poder Executivo municipal, apro-
ximadamente 30% das candidatas foram
eleitas prefeitas.Esse percentual,no entan-
to, cai intensamente quando se caminha
para o Poder Legislativo, tanto municipal
quanto estadual. Em 2004 foram eleitas,
em média,8,5% das mulheres que se can-
didataram ao cargo de vereadora e 7,5%
ao cargo de deputada estadual.

Cenário semelhante se encontra nos car-
gos não-eletivos do Executivo.A presen-
ça de mulheres nos postos de maior visi-
bilidade e poder, como as funções mi-
nisteriais, é ainda muito tímida.Ao lon-
go da história, a nomeação de ministras
nos governos se deu de forma pontual e
reduzida.Apenas em 2003,com a eleição
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
o quadro tomou uma nova forma. De
imediato foram empossadas cinco mi-
nistras, três delas negras, para o Minis-
tério da Assistência Social,do Meio Am-
biente, e de Minas e Energia e para as

Secretarias Especiais de Políticas para as
Mulheres (SPM) e de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial (Seppir).Em
junho de 2005 a então ministra de Mi-
nas e Energia foi convidada a assumir a
Casa Civil como ministra-chefe, insti-
tuição de extrema importância na con-
dução e articulação das políticas públi-
cas, rompendo de certa forma com o
paradigma tradicional do lugar e do pa-
pel destinado às mulheres. Com o fim
do Ministério da Assistência Social e
sua incorporação ao Ministério de De-
senvolvimento Social e Combate à Fo-
me,em fins de 2003,tem-se hoje,no go-
verno federal,quatro ministras em exer-
cício pleno de suas funções.

Em cargos de confiança,
elas cresceram mais em
níveis intermediários
Outro indicador importante, já apresen-
tado no relatório anterior,é a distribuição
de mulheres nos cargos de Direção e As-
sessoramento Superiores (DAS).Os DAS
são cargos de confiança no âmbito federal
que se dividem em cinco níveis: quanto
maior o nível,maiores a responsabilidade
e o poder do servidor público,bem como
a gratificação acrescida ao salário. Pelo
gráfico 16 pode-se perceber que continua
valendo a máxima de que as mulheres se
concentram nos níveis básicos e interme-
diários das carreiras e continuam ausen-
tes nos níveis mais altos.Nos DAS 1,2 e 3, a proporção de mulheres chega a 47%,

decaindo para apenas 21% nos DAS 5 e 6.
Vale lembrar que as mulheres represen-
tam 44% do total de servidores da Admi-
nistração Pública Federal,o que as coloca
em uma posição de sobre-representação
nos cargos de menor hierarquia e de sub-
representação nos de maior.Não existem
dados desagregados por sexo para perío-
dos anteriores a 1997,mas o que as infor-
mações disponíveis expressam é que há
um aumento generalizado da presença de
mulheres em cargos de confiança, ainda
que a regra de distribuição pelos dife-
rentes níveis não tenha se alterado entre
1998 e 2005.

Já o Poder Judiciário tem, desde o início
da década de 1990, registrado um ex-
pressivo ingresso de mulheres em seus

quadros, o que é resultado, em grande
parte, dos critérios de seleção formais e
claros garantidos pela aplicação de con-
cursos públicos na contratação dos no-
vos servidores. Nos últimos cinco anos
as mulheres passaram a ocupar cargos
nas instâncias superiores dos tribunais,
fato inédito na história do país.Não obs-
tante, nos cargos mais elevados, em que
vigora o critério da indicação – e, por-
tanto, valores e interesses particulares
são externalizados –, a presença femini-
na ainda é bastante restrita, como reve-
lam os dados da tabela 3.

Violência contra as
mulheres: fenômeno
nacional 
Um último aspecto, cujo destaque neste
relatório é fundamental, diz respeito à

GRÁFICO 14 • Proporção de mulheres eleitas vereadoras em relação ao total de eleitos 
por ano da eleição – Brasil e Grandes Regiões, 1992, 1996, 2000, 2004 (em %)
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GRÁFICO 15 • Proporção de mulheres eleitas deputadas estaduais em relação ao total de eleitos 
por ano da eleição – Brasil e Grandes Regiões, 1994, 1998, 2002 (em %)
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GRÁFICO 13 • Proporção de mulheres eleitas prefeitas em relação ao total de eleitos 
por ano da eleição – Brasil e Grandes Regiões, 1992, 1996, 2000, 2004 (em %)
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cerca de 50% declararam ter sofrido a-
gressão quatro ou mais vezes.

A magnitude desse fenômeno, no en-
tanto, não está apenas no número de
mulheres que dele foram vítimas,mas se
revela nas conseqüências físicas, psico-
lógicas e econômicas que atingem a so-
ciedade de uma forma geral. Se por um
lado aquelas que sofrem violência do-
méstica apresentam distúrbios psicoló-
gicos que podem levá-las à depressão e
até mesmo ao suicídio, por outro lado a
sua participação no mercado de traba-
lho é dificultada, seja pela necessidade
de se ausentarem constantemente do
trabalho para atendimento médico, seja
pela falta de condições psicológicas para
o exercício de suas funções.

A ausência de dados atuais e sistemati-
zados sobre a violência contra a mulher
dificulta um diagnóstico preciso de
quem são as vítimas e uma mensuração
adequada do tamanho do problema.
Isso certamente é um dos grandes en-
traves para a elaboração e implemen-
tação de políticas mais efetivas de com-
bate e prevenção da violência e assis-
tência às mulheres. Entre os principais
motivos para a inexistência de uma base
de dados sobre o tema destacam-se a
falta de comunicação entre os diferentes
atores da rede que atende as mulheres
vítimas de violência; a ainda baixa capa-
citação dos profissionais que atuam
nessa rede,o que faz com que muitas ve-

zes um atendimento decorrente de vio-
lência doméstica não seja qualificado
como tal; e a resistência de parcela ele-
vada de mulheres em denunciar os agres-
sores, por vergonha, por medo ou por-
que é difícil para elas denunciar pessoas
com quem compartilham a própria inti-
midade e, muitas vezes, os filhos.

Os poucos indicadores aqui apresentados
são,na verdade,ainda muito indiretos ou
se referem a indicadores de processo.Não
há,além das pesquisas pontuais apresen-
tadas anteriormente,dados sobre a evolu-
ção do número de mulheres atendidas ou
vitimadas pela violência doméstica.Des-
sa forma, optou-se por apresentar infor-
mações sobre a cobertura de municípios
com Delegacias Especializadas de Aten-
dimento à Mulher (Deams) e o número
de mulheres, em média, nelas atendidas.
Tais dados, no entanto, começaram a ser
coletados ou sistematizados há muito
pouco tempo, não existindo ainda séries
históricas para seu acompanhamento.

As Deams são órgãos estaduais que se es-
tendem aos municípios normalmente por
meio dos Núcleos Especializados de Aten-
dimento às Mulheres.Apesar de um cres-
cimento da ordem de 16% na cobertura
municipal entre 1999 e 2001, apenas 404
municípios dos 5.559 existentes possuí-
am Núcleos ou Delegacias da Mulher em
2001, segundo dados do IBGE.Aliado à
escassez de equipamentos, outro ponto
que merece destaque diz respeito à ainda
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violência doméstica e sexual praticada
majoritariamente contra mulheres.A des-
peito de não constituir um dos indica-
dores de monitoramento do Objetivo 3,
esse fenômeno atinge tamanha magni-
tude e repercussão na vida das mulheres
e da sociedade brasileira que se optou por
incluí-lo como um dos pontos indispen-
sáveis na pauta das questões de gênero.

A violência doméstica e sexual praticada
contra mulheres é uma das principais
formas de violação dos direitos huma-
nos,atingindo-as em seus direitos funda-
mentais à vida, à saúde e à integridade
física e psíquica.A Constituição Federal,
em seu art. 226, parágrafo 8º, assegura “a
assistência à família, na pessoa de cada
um dos que a integram, criando meca-
nismos para coibir a violência,no âmbito
de suas relações”, assumindo, dessa for-
ma,que o Estado brasileiro tem um papel
a cumprir no enfrentamento a qualquer
tipo de violência, praticada seja contra
mulheres, seja contra homens, adultos,
crianças ou idosos.

Homens e mulheres, porém, são atingi-
dos pela violência de maneira bastante di-
ferenciada.Enquanto os homens tendem
a ser vítimas de uma violência praticada

predominantemente no espaço público,
as mulheres sofrem com um fenômeno
que ocorre dentro do próprio lar,grande
parte das vezes por ação do companhei-
ro. Essa violência doméstica, que se ma-
nifesta cotidianamente das mais diferen-
tes formas (física,psíquica,sexual,patri-
monial),fundamenta-se em relações de-
siguais de poder e autoridade que se esta-
belecem entre homens e mulheres em to-
das as esferas da vida e, em particular, na
esfera privada, podendo, portanto, ser
reconhecida como uma violência de gê-
nero.Tais relações acabam por resultar em
um processo no qual as mulheres, dada
sua condição de inferioridade na escala
de distribuição de poder e autoridade no
ambiente familiar, constituem-se nas
principais vítimas da violência.

Estudos recentes ilustram esse fato. Pes-
quisa realizada em março de 2005, pelo
DataSenado, revela que quatro em cada
dez mulheres entrevistadas já presencia-
ram algum tipo de violência contra mu-
lheres e, desse total, 80% foram violên-
cias físicas.No universo pesquisado,17%
das entrevistadas afirmaram já ter sofri-
do algum tipo de violência doméstica,
sendo que 66% responderam ser o mari-
do/companheiro o autor da agressão e

STF - Supremo Tribunal Federal 11 10 1 0

STJ - Supremo Tribunal de Justiça 33 29 4 0

TST - Tribunal Superior do Trabalho 17 16 1 0

TSE - Tribunal Superior Eleitoral * 7 7 0 0

STM - Superior Tribunal Militar ** 15 14 0 1

Fonte: Tribunais Superiores

Notas: * Os sete cargos previstos na CF dividem-se em três ministros do STF, dois ministros do STJ e dois advogados.

** Os 15 cargos de ministro previstos na CF dividem-se em dez para militares e cinco para civis.

Previstos na Providos Vagos
Constituição Federal Homens        Mulheres

Cargos de Ministro

TABELA 3 • Distribuição de homens e mulheres nos cargos de ministro dos Tribunais Superiores –
Brasil, fevereiro de 2005

GRÁFICO 16 • Distribuição dos cargos de DAS, por sexo – Brasil, 1998 e 2005 (em %)

1998 2005 1998 2005 1998 2005

DAS 1-3 DAS 4 DAS 5-6

58

42

53

47

71

29

64

36

84

16

79

21

Homens Mulheres

Nota: Os dados referen-se ao mês de fevereiro de cada um dos anos
Fonte: Secretaria de Recursos Humanos/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

O fenômeno da
violência contra 
a mulher é tamanho
que se tornou ponto
indispensável da 
pauta das questões 
de gênero
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1. Autonomia, igualdade
no mundo do trabalho e
cidadania
Antes de elencar as principais ações de-
senvolvidas nessa área, é importante re-
lembrar que a  Secretaria Especial de Po-
líticas para as Mulheres (SPM) foi cria-
da com o objetivo de assegurar que a
perspectiva de gênero esteja presente
transversalmente nos setores que atuam
no interesse da construção da democra-
cia e do desenvolvimento social. Dessa
forma, sua atuação direta, por meio de
seus programas finalísticos,especialmen-
te o Programa de Incentivo à Autonomia
Econômica das Mulheres no Mundo do
Trabalho,não tem como objetivo atender
a todas as necessidades e demandas das
mulheres no que diz respeito à sua inser-

ção no mundo do trabalho ou à promo-
ção da igualdade de gênero. Para esse
objetivo maior, as ações executadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e ou-
tros órgãos parceiros,como o Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA) e
a Seppir, são fundamentais. A atuação
da SPM nesse programa é apenas parte
de um processo muito mais amplo, no
qual lhe cabe primordialmente coorde-
nar e articular as inúmeras outras insti-
tuições envolvidas.

No âmbito do Programa de Incentivo à
Autonomia Econômica das Mulheres no
Mundo do Trabalho,portanto,foram de-
senvolvidas as seguintes ações, dirigidas
às mulheres dos meios urbano e rural:ca-
pacitação de mulheres para o trabalho e
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má distribuição regional das poucas dele-
gacias existentes. Pelo mapa 1 é possível
constatar que em 2001 apenas 3% dos
municípios do Nordeste (ou 50 municí-
pios) contavam com Deams,ao passo que
no Sudeste a cobertura chegava a 13%
(212 municípios). Cabe destacar que a
existência desses órgãos está relacionada
à dimensão populacional dos municípios.
Assim, os 32 maiores municípios do país
(com mais de 500 mil habitantes) pos-
suíam ao menos uma Deam em 2001. Já
nos municípios com menos de 20 mil ha-
bitantes, que somavam 73% do total de
municípios brasileiros, a cobertura redu-
zia-se para menos de 1%.É sabido,no en-
tanto, que a violência ocorre em todo o
país, não somente nos grandes centros
urbanos,e a situação é ainda agravada pe-
lo tráfico e exploração de mulheres em ro-
tas que vão além da Região Sudeste.

Segundo informações da Secretaria Na-
cional de Segurança Pública (Senasp),do
Ministério da Justiça, em 2003 foram re-
gistradas 425.935 ocorrências de delitos
nas 289 Deams que responderam à pes-
quisa realizada pelo órgão – uma média
de 1.479 ocorrências/ano por delegacia.
As principais denúncias dizem respeito a
ameaças, lesões corporais, vias de fato,
injúrias,calúnias,difamações e perturba-
ções da tranqüilidade.Ressalte-se ainda o
fato de que não são só as mulheres que
procuram as delegacias.Cerca de 90% das
Deams atendem também crianças; 19%,
homens heterossexuais; 22%, homens
homossexuais; e 26%, homens idosos.

PROGRAMAS 
E POLÍTICAS 

A primeira parte deste capítulo apresen-
tou os principais avanços e problemas que
o Brasil enfrenta no que se refere ao alcan-
ce da igualdade de gênero. Esta segunda
seção tem como objetivo, à luz do que foi
apresentado anteriormente, apontar os
principais programas e as políticas que
vêm sendo implementadas pelo governo
federal para promover a efetiva igualdade
entre homens e mulheres.

A transversalidade de gênero nas políti-
cas públicas tornou-se uma estratégia
mundial para a garantia e promoção da
igualdade entre mulheres e homens a
partir da IV Conferência Mundial sobre
a Mulher,realizada em 1995,em Beijing.
Nessa Conferência, os chefes de Gover-
no e de Estado presentes, inclusive do
Brasil, assinaram a Declaração e a Pla-
taforma de Ação Mundial emanada das
discussões e comprometeram-se a ado-
tar uma estratégia de internalização da
igualdade de gênero nas políticas e ava-
liar, regularmente, seu impacto sobre
homens, mulheres e, especialmente, so-
bre a desigualdade entre eles.

No Brasil, a transversalização da pers-
pectiva de gênero nas políticas públicas
foi oficialmente definida como priorida-
de de governo em 2003 e sua conseqüên-
cia mais exemplar até o momento foi o
lançamento do Plano Nacional de Polí-
ticas para as Mulheres (PNPM), em de-
zembro de 2004.O processo de definição
de suas diretrizes,marcado por um cará-
ter democrático e participativo, de con-
sulta à sociedade civil e de respeito à di-
versidade,deu-se a partir da realização da
I Conferência Nacional de Políticas para
as Mulheres, em julho do mesmo ano.

Tradução das 239 diretrizes aprovadas na
plenária da Conferência para o campo
das políticas públicas, o PNPM é cons-
tituído por 199 ações,distribuídas em 26
prioridades que, por sua vez, agrupam-
se em cinco áreas estratégicas de atuação:
1) Autonomia, igualdade no mundo do
trabalho e cidadania; 2) Educação inclu-
siva e não-sexista; 3) Saúde das mulhe-
res, direitos sexuais e direitos reprodu-
tivos; 4) Enfrentamento à violência con-
tra as mulheres; e 5) Gestão e monito-
ramento do plano.As ações serão execu-
tadas por 22 órgãos federais,que se com-
prometeram a empenhar esforços e re-
cursos para cumprir os objetivos e metas
do plano. Seguindo a estrutura do
PNPM, destacam-se, a seguir, algumas
das principais ações do governo federal
destinadas à promoção da igualdade de
gênero e ao fortalecimento da cidadania
das mulheres brasileiras.

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2001

MAPA 1 • Distribuição da população por municípios segundo o tamanho 
da população e o número de Núcleos ou Delegacias de Mulheres – 2001

A Secretaria Especial
de Política para as

Mulheres foi criada
para assegurar a

perspectiva de gênero
na construção do

desenvolvimento social

Norte
35 Núcleos ou Deams

Nordeste
50 Núcleos ou Deams

Centro-Oeste
26 Núcleos ou Deams

Sul
81 Núcleos ou Deams

Sudeste
212 Núcleos ou Deams
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desenvolvendo, também, o Programa de
Fortalecimento Institucional para a Igual-
dade de Gênero e Raça, Erradicação da
Pobreza e Geração de Emprego (GRPE).
O objetivo é fortalecer as dimensões de
gênero e cor/raça nas políticas públicas
de combate à pobreza e geração de em-
prego, por meio de sensibilização, capa-
citação e formação de gestores públicos
e outros atores sociais (em particular or-
ganizações sindicais e de empregadores),
de desenvolvimento de atividades de as-
sistência técnica e de fortalecimento dos
espaços de diálogo e concertação social
em torno desses temas.

Destaca-se, ainda, o Programa Brasil
Gênero e Raça, que visa combater de
modo efetivo a exclusão social que ocor-
re no mercado de trabalho – por meio da
prática de variadas formas de discrimi-
nação – e concretizar a igualdade de
oportunidades, garantindo o pleno
exercício da cidadania e estimulando os
empregadores a assumir o compromis-
so formal de abolir a ocorrência de prá-
tica discriminatória em suas dependên-
cias.A principal estratégia para o alcance
desses objetivos foi a criação dos Nú-
cleos de Promoção da Igualdade de
Oportunidades e de Combate à Discri-
minação, nas Delegacias Regionais do
Trabalho (DRTs) de todo o país,espaços
abertos para dar cobertura a todos os
processos discriminatórios no mercado
e nas relações de trabalho.

Outra iniciativa do governo é o Plano
Nacional de Qualificação (PNQ), que
contribui para promover a integração das
políticas e a articulação das ações de qua-
lificação social e profissional do Brasil.A
garantia de acesso universal ao PNQ, co-
mo direito social, vem associada à prio-
rização do atendimento aos segmentos
que historicamente têm sido alvo de
processos de exclusão e discriminação,
como os trabalhadores com baixa renda
e escolaridade, negros, índios, mulheres,
jovens, portadores de necessidades
especiais etc. Em 2003, 56% dos educan-
dos inscritos e a mesma proporção dos
concluintes eram mulheres. Essa taxa su-
biu para 59% e 60%,respectivamente,em

2004 – resultado da política de ação po-
sitiva adotada nesse programa.

No que se refere ao atendimento às tra-
balhadoras rurais, cabe destacar alguns
programas desenvolvidos pelo governo
federal:

Programa Nacional de Documen-
tação da Trabalhadora Rural –
Com o objetivo de fornecer, gratui-
tamente, documentação civil básica
às mulheres habitantes de áreas ru-
rais (registro de nascimento, CPF,
Carteira de Identidade, Carteira de
Trabalho, Registro no INSS), o pro-
grama atendeu,em 2004,62.600 mu-
lheres acampadas e assentadas e agri-
cultoras familiares e prevê chegar a
70 mil mulheres em 2005.As benefi-
ciárias também tiveram contas ban-
cárias constituídas e orientações so-
bre direitos previdenciários.A docu-
mentação civil básica é condição pa-
ra o acesso a um conjunto de polí-
ticas públicas do governo federal,co-
mo o Bolsa-Família, programas de
crédito, benefícios previdenciários e
a titularidade conjunta da terra.

Titulação conjunta da terra – Em
outubro de 2003 o governo tornou
realidade a titulação conjunta de ter-
ras,prevista na Constituição de 1988,
que até então não contava com instru-
mentos legais que a tornassem obri-
gatória. Com a portaria nº 981, pas-
sou a ser obrigatória a titulação con-
junta da terra para áreas constituídas
por um casal.A meta contida no Pla-
no Nacional de Políticas para as Mu-
lheres é conceder 400 mil títulos con-
juntos de terra, no caso de lotes per-
tencentes a casais, às famílias bene-
ficiadas pela reforma agrária, entre
2004 e 2007.

Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar
(Pronaf) – O Pronaf é um progra-
ma de concessão de crédito a traba-
lhadores rurais que, historicamente,
teve os homens como público-alvo.
Buscando alterar essa realidade, no

Diretamente vinculada à Presidência
da República e com status ministerial, a
Secretaria Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial (Seppir) foi
criada em 2003, no dia 21 de março, data
em que se celebra em todo o mundo o
Dia Internacional pela Eliminação da
Discriminação Racial. Sua instituição é o
reconhecimento das lutas históricas do
movimento social, em especial do Mo-
vimento Negro Brasileiro, e reafirma o
compromisso do governo com a cons-
trução de uma política voltada aos inte-
resses reais da população negra e de ou-
tros segmentos étnicos discriminados. A
Seppir tem como missão assegurar que
a perspectiva racial esteja presente
transversalmente nas iniciativas e ações
levadas a cabo por todos os órgãos e
ministérios setoriais, com a finalidade úl-
tima de eliminar as desigualdades raciais
no país. Entre outras funções, cabe-lhe
assessorar direta e imediatamente o
presidente da República na formulação,
coordenação e articulação de políticas e
diretrizes para a promoção da igualdade
racial,  assim como estar presente na
articulação, promoção e acompanha-
mento da execução dos programas de
cooperação com organismos nacionais
e internacionais, públicos e privados,
voltados à implementação da promoção
da igualdade racial.

Entre os principais programas desen-
volvidos pela Seppir, ou em parceria com
outros órgãos, destacam-se: 

PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA –
Criado em 2004, tem como finalidade
implementar ações governamentais pa-
ra as comunidades remanescentes de
quilombos, com ênfase na participação
da sociedade civil, em parceria com di-
versos órgãos da administração pública
federal. Foram estabelecidos quatro ei-
xos para o delineamento das ações a
serem desenvolvidas pelo programa:
regularização fundiária; infra-estrutura
e serviços; desenvolvimento econômico
e social; e controle e participação social. 

COMITÊ INTERMINISTERIAL DE PO-
LÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS – Cria-
do pela Seppir em parceria com o Minis-
tério da Educação, o Comitê foi respon-
sável pela elaboração do Projeto de Lei
nº  3.627/04, em tramitação no Congres-
so Nacional, que institui o Sistema Espe-
cial de Reserva de Vagas para estudan-
tes egressos de escolas públicas, em es-
pecial negros e indígenas, nas institui-
ções públicas federais de educação su-
perior. A reserva de vagas deverá ser se-
melhante à população local de negros e
indígenas, segundo os dados do IBGE. In-
dependentemente do projeto de lei, vá-
rias universidades públicas estão im-
plantando o sistema de cotas e vêm sen-
do pensadas diretrizes na área de per-
manência, como bolsas vinculadas a
pesquisas e cursos complementares
para cotistas.

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TO-
DOS (PROUNI) – Instituído em novembro
de 2004, destina-se à concessão de
bolsas de estudos integrais ou parciais
a estudantes de cursos de graduação e
seqüenciais de formação específica, em
instituições privadas de ensino superior,
com ou sem fins lucrativos. O Prouni
garante às universidades particulares
incentivo fiscal quando estas oferecerem
bolsas de estudo, parciais ou integrais, a
alunos oriundos do ensino público. Em-
bora seja dirigido a qualquer estudante
pobre, também prevê reserva de vagas
para portadores de deficiência ou au-
todeclarados indígenas e negros. Desde
sua criação, o programa atendeu 120 mil
estudantes, entre os quais 40 mil negros
e 14 quilombolas.

PROGRAMA DIVERSIDADE NA UNI-
VERSIDADE – Seu objetivo geral é o com-
bate à exclusão social, étnica e racial. Isso
significa melhorar as condições e as
oportunidades de ingresso no ensino
superior para jovens e adultos de grupos
socialmente desfavorecidos, em espe-
cial populações afrodescendentes e

povos indígenas, por meio da imple-
mentação de cursinhos preparatórios
para o vestibular. Em 2004, foram con-
tratados 29 desses cursos, benefi-
ciando 5.370 alunos.

FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ES-
TUDANTE DO ENSINO SUPERIOR –
Destinado à concessão de financiamen-
to a estudantes regularmente matri-
culados em cursos superiores não gra-
tuitos, estabeleceu a variável cor/raça
como um dos componentes do índice
de classificação para recebimento do
financiamento.

Além dos programas já em andamen-
to, o governo federal, por meio da Sep-
pir e do Conselho Nacional de Promoção
da Igualdade Racial, pela primeira vez na
história do país convocou a sociedade
civil para discutir e encaminhar políticas
de enfrentamento das desigualdades re-
lacionadas às questões étnicas que en-
volvem negros, indígenas, ciganos, ára-
bes, palestinos e judeus. Assim, entre os
dias 30 de junho e 2 de julho deste ano
foi realizada, em Brasília, a 1ª Conferência
Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, cujo tema central foi
"Estado e Sociedade Promovendo a
Igualdade Racial". O encontro reuniu 1.136
delegados – eleitos em todos os Estados
e em consulta indígena e quilombola – e
representa o ponto alto da movimen-
tação que tomou o Brasil, desde novem-
bro de 2004, quando se iniciaram as
conferências estaduais. Nessa fase, go-
vernos estaduais e sociedade civil discu-
tiram políticas e ações locais e nacionais
para a promoção da igualdade racial.

A conferência é um dos marcos do
Ano Nacional de Promoção da Igualda-
de Racial e tem por objetivo construir o
Plano Nacional de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial. O documento con-
templará políticas que dêem conta das
questões de gênero, cultura e religião
mediante o apontamento de ações prio-
ritárias a serem executadas pelo go-
verno federal.

QUADRO 2• Governo cria secretaria 
para combater a desigualdade racial

Por meio de diferentes
programas e parcerias,

o governo vem
desenvolvendo ações

de combate à
discriminação no

mercado de trabalho

apoio a projetos de geração de emprego
e renda; apoio a projeto de geração de
renda para as mulheres do Quilombo Ka-
lunga,em Goiás,por meio de agroindús-
tria; e assinatura de convênio com a As-
sociação Brasileira para o Desenvolvi-
mento da Mulher – Banco da Mulher do
Brasil – com o objetivo de contribuir, di-
retamente,para a ampliação dos créditos
concedidos à clientela feminina,por meio
da incorporação da perspectiva de gênero
na atuação dos agentes de microcrédito.

O governo brasileiro constituiu, em
agosto de 2004, a Comissão Tripartite
para a Igualdade de Oportunidades de
Gênero e Raça no Trabalho. Criada por
decreto presidencial, a comissão, que
promoveu a aliança entre os setores go-
vernamental, sindical e empresarial, vai
assessorar o governo na construção de
políticas públicas de igualdade de opor-
tunidades e tratamento e de combate a
todas as formas de discriminação de gê-
nero e cor/raça, no emprego e na ocupa-
ção, bem como incentivar a incorpora-
ção das temáticas de gênero e cor/raça na
programação, execução, supervisão e
avaliação das ações do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Em parceria com a Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT),o governo vem
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orientação sexual. Cabe-lhe elaborar e
implementar políticas públicas de ações
afirmativas,objetivando o acesso,a per-
manência e o êxito de indígenas e ne-
gros em todo o sistema de ensino.

Ainda no que se refere às políticas que
buscam promover um sistema de ensino
inclusivo,não-sexista e não-racista,des-
taca-se o esforço que o governo vem im-
primindo para o aprimoramento das re-
gras de seleção dos livros didáticos dis-
tribuídos nacionalmente pelo Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD),do
Ministério da Educação,criado em 1985.
A avaliação e seleção das obras,seguindo
critérios pautados no combate a toda for-
ma de discriminação, inclusive a de gê-
nero, ocorre desde 1995. No entanto, o
edital de convocação publicado em 2004,
para a avaliação e seleção de obras a se-
rem incluídas no guia de livros didáticos
de 1ª a 4ª série em 2007,contém critérios
mais explícitos de julgamento e pon-
tuação dos livros a respeito de seu con-
teúdo quanto a gênero e cor/raça. Para
que um livro seja aprovado e recomen-
dado,não basta que evite estereótipos ou
conteúdos negativos: é preciso que traga
conteúdos positivos.

3. Enfrentamento 
da violência contra 
as mulheres
No campo do enfrentamento da violên-
cia contra as mulheres, vários avanços
têm sido obtidos quanto à prevenção, ao
combate à impunidade e, especialmente,
ao atendimento das mulheres em situa-
ção de violência, passando pelo levanta-
mento de dados e iniciativas visando à
redução da subnotificação do fenômeno.

Diante da magnitude da violência do-
méstica e em resposta às recomendações
do Comitê para Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mu-
lheres (Cedaw/ONU) ao Estado brasilei-
ro, o Poder Executivo encaminhou ao
Congresso Nacional, em novembro de
2004, projeto de lei que cria mecanismos
para coibir a violência doméstica e fami-
liar contra a mulher e estabelece medidas
para sua prevenção,assistência e proteção

às vítimas,definindo,ainda,um conjunto
de penas passíveis de serem imputadas
aos agressores. A discussão de seus ter-
mos está se dando em audiências públi-
cas promovidas pela Câmara dos Depu-
tados nos Estados ao longo de 2005.

Outro objetivo do governo é consolidar
uma base de dados integrada de infor-
mações sobre a violência contra a mu-
lher. Para isso, o Ministério da Saúde
editou portaria que institui a notificação
compulsória nos casos de violência con-
tra a mulher, atendida em quaisquer ser-
viços de saúde,públicos ou privados.Tal
instrumento permitirá dimensionar a
magnitude do problema, caracterizar as
circunstâncias da violência, o perfil das
vítimas e dos agressores, contribuindo
com a produção de evidências para o
desenvolvimento das políticas.

No que diz respeito à produção de dados
estatísticos sobre o tema,foram inseridos
os campos de sexo e cor/raça das vítimas
de crimes de estupro e atentado violento
ao pudor no Sistema Nacional de Esta-
tísticas de Segurança Pública e Justiça
Criminal, construído e implantado pela
Senasp, a partir das informações enca-
minhadas pelas secretarias estaduais de
Segurança Pública. Iniciou-se também,
em 2004, a pesquisa Perfil Organiza-
cional das Delegacias Especializadas em
Atendimento à Mulher, que tem como
objetivo monitorar as Deams,de modo a
avaliar sua evolução quanto a estrutura
física, recursos materiais e humanos e
ações implementadas. O governo brasi-
leiro tem investido na reestruturação,
qualificação,apoio técnico e político des-
sas delegacias,utilizando a pesquisa para
definir critérios de investimento. Em
2004 foram adquiridos e distribuídos
equipamentos a 50 delegacias, duas por
Estado, e até o final de 2007 serão inves-
tidos recursos para a reestruturação de
outras 150 Deams.

Sob responsabilidade direta da SPM, o
Programa de Prevenção e Combate à
Violência contra as Mulheres vem de-
senvolvendo grande parte de suas ações
por meio de parcerias efetivadas, prin-

cipalmente com a Senasp,do Ministério
da Justiça. Para prevenir e combater, de
forma sistemática, as diferentes formas
de violência contra as mulheres e prestar
atendimento àquelas em situação de vio-
lência ou risco, o programa desenvolve
ações para capacitação de profissionais
que atuam no atendimento às mulheres
em situação de violência e ações de
apoio a projetos educativos e culturais de
prevenção à violência e a serviços espe-
cializados de atendimento à mulher,
bem como de incentivo ao fortaleci-
mento das redes de cidadania. Em 2004
foram implantados oito núcleos de aten-
dimento ou defensorias públicas espe-
cíficas de atendimento à mulher e ca-
pacitados 1.970 profissionais da rede de
atendimento. A ampliação e fortaleci-
mento dessa rede é uma prioridade do
governo,que tem investido na expansão
do número de serviços de referência.

Numa ação coordenada, o governo bra-
sileiro incluiu na Matriz Curricular dos
Cursos da Academia de Polícia discipli-
nas que valorizam a diversidade de gêne-
ro, orientação sexual, cor e etnia, classe
social e crenças.A matriz curricular cons-
titui-se em marco referencial para ações
de formação a serem empreendidas por
todas as Academias de Polícia do país,em
cumprimento ao Plano Nacional de Se-
gurança Pública.Isso representa um avan-
ço na qualificação dos(as) profissionais
da área, de forma a garantir um atendi-
mento acolhedor às mulheres em situa-
ção de violência.

Outro aspecto que tem merecido espe-
cial atenção do governo federal é,além da
capacitação das polícias, a incorporação
de temas, conceitos e valores de direitos
humanos para o exercício da atividade
policial.Entre as várias atividades desen-
volvidas merece destaque a definição de
que um quarto do Fundo Nacional de
Segurança Pública será distribuído entre
os Estados depois de avaliação de crité-
rios de mérito,entre os quais se destacam
o incentivo à modernização das Deams
e a adesão à Matriz Curricular Nacional.
A Senasp está investindo também na for-
mação de especialistas em segurança pú-

blica com a realização de cursos de es-
pecialização que têm como eixo trans-
versal os direitos humanos.

No que se refere ao combate ao crime de
tráfico de pessoas e exploração sexual,
que envolve majoritariamente as mulhe-
res, a Secretaria Nacional de Justiça, do
Ministério da Justiça, em parceria com a
Subsecretaria de Direitos Humanos, da
Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública, desenvolve o projeto Medidas
contra o Tráfico de Seres Humanos no
Brasil. O projeto, cujo objetivo é o for-
talecimento dos mecanismos de enfren-
tamento ao tráfico de pessoas, elaborou
diagnóstico sobre como o sistema de Jus-
tiça tem tratado o tráfico de seres huma-
nos nos Estados por ele atendidos e rea-
lizou três cursos de capacitação para ope-
radores do direito e de segurança pública
na área de tráfico de seres humanos,num
total de 300 pessoas em quatro Estados.
Além disso foram criados em quatro Es-
tados brasileiros,em parceria com os go-
vernos estaduais, escritórios para ofe-
recer atendimento jurídico,psicológico e
social individual às vítimas. A Senasp,
por sua vez, está realizando oficinas re-
gionais,em parceria com outras institui-
ções, visando a atualização e o aprofun-
damento sobre o tema, assim como a
participação de um maior número de
profissionais de segurança pública das
polícias estaduais na capacitação.
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Plano Safra 2004-2005 foram imple-
mentadas mudanças na Declaração
de Aptidão ao Pronaf, que passou a
ser feita em nome do casal, o que per-
mite que tanto marido quanto esposa
se tornem aptos a contrair operações
de crédito. Lançado em junho de
2004, o Pronaf Mulher, cujo objetivo
é permitir que as mulheres rurais
tenham acesso a financiamento para
o desenvolvimento de suas atividades
produtivas, tornou-se uma linha es-
pecífica de investimentos,requerendo
que 30% dos recursos do Pronaf
como um todo sejam destinados pre-
ferencialmente às mulheres agricul-
toras. Trata-se de um crédito que dis-
põe de maiores atrativos e cujo acesso
foi facilitado por meio da garantia de
uma operação a mais por família, in-
dependentemente de o crédito ter
sido contratado pelo grupo familiar.
O valor destinado à linha especial
Pronaf Mulher equivale a R$ 110 mi-
lhões no Plano Safra 2004-2005.Con-
siderando-se todas as linhas do Pronaf,
nessa safra deverão chegar a 322 mil os
contratos celebrados por mulheres, o
que corresponde a cerca de R$ 1 bilhão.

Assistência Técnica e Extensão
Rural para Trabalhadoras Rurais –
A partir de 2004, a Política e o Pro-
grama Nacional de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (Ater) incorpora-

ram a dimensão de gênero, o que se
expressou na elaboração e implemen-
tação de condições preferenciais de
acesso às políticas agrícolas para as
mulheres no campo. Dos 45 projetos
do Pronaf Capacitação apoiados em
2004, dez foram protagonizados por
trabalhadoras rurais, o que equivale a
mais de R$ 1,3 milhão.

Por fim, é importante mencionar o lan-
çamento em abril de 2005 do Programa
de Promoção da Igualdade de Oportu-
nidade para Todos. Desenvolvido pelo
Ministério Público do Trabalho, com o
apoio técnico do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), tem como
finalidade atuar de forma efetiva, extra-
judicial ou judicialmente, no combate à
discriminação racial e de gênero, bus-
cando a inserção isonômica dos traba-
lhadores vulneráveis a esse tipo de  dis-
criminação no mercado de trabalho,in-
clusive,quando for o caso,com o estabe-
lecimento de metas para implementação
de promoção de igualdade de oportuni-
dades para mulheres e negros nos qua-
dros das empresas. Tais ações deverão
contemplar a diversidade de gênero e
cor/raça existente no contexto laboral da
localidade onde se situam as empresas.

2. Educação inclusiva 
e não-sexista
No Brasil, como demonstraram os da-
dos apresentados,o acesso das mulheres
à educação formal tem sido superior ao
dos homens. As políticas educacionais
que buscam a igualdade de gênero não
têm se concentrado, portanto, em pro-
mover igualdade de acesso para me-
ninos e meninas, mas sim em propor-
cionar uma educação inclusiva e não-
sexista, que não reproduza os estereó-
tipos de gênero e cor/raça.

Nesse sentido, em 2004 foi criada a Se-
cretaria de Educação Continuada,Alfa-
betização e Diversidade, no âmbito do
Ministério da Educação, que tem como
atribuição lidar com o binômio “direitos
humanos e educação”, incluindo no
campo da diversidade a discussão de
gênero, cor/raça, etnia, deficiência e

As políticas
educacionais têm se

concentrado em
proporcionar

educação inclusiva 
e não-sexista



A. Plano Nacional de Política 
para as Mulheres

B. Criação da Comissão 
Tripartite para a Igualdade 
de Oportunidades de Gênero 
e Raça no Trabalho 

C. Programa de Fortalecimento
Institucional para a Igualdade 
de Gênero e Raça, Erradicação 
da Pobreza e Geração de 
Emprego - GRPE 

D. Programa Brasil, Gênero e Raça 

E. Incentivo à Autonomia 
Econômica das Mulheres 
no Mundo do Trabalho

F. Programa Nacional 
de Documentação da 
Trabalhadora Rural 

G. Portaria 981, de 2 de outubro 
de 2003, estabelecendo a
titulação conjunta da terra

H. Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar - PRONAF

I. Assistência Técnica e Extensão
Rural para Trabalhadoras Rurais

J. Programa de Prevenção e Combate
à Violência contra as Mulheres 

K. Programa Medidas contra a
Promoção do Tráfico de Seres
Humanos no Brasil 

L. Plano Nacional de Qualificação 

M. Criação da Secretaria 
de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade 

N. Programa Nacional do Livro
Didático 

O. Portaria nº 2.406, de 5/11/2004,
que institui notificação
compulsória nos casos de
violência contra a mulher

P. Programa de Promoção 
da Igualdade de Oportunidades
para Todos
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INDICADOR 9 • razão entre:
meninos/meninas no ensino básico,
médio e superior (utilizada razão entre 
as taxas de freqüência à escola 
de mulheres e homens no ensino
fundamental, médio e superior, por
cor/raça e grandes regiões, dados 
da PNAD, 1992 e 2003) 

INDICADOR 10 • razão entre mulheres 
e homens alfabetizados na faixa etária 
de 15 a 24 anos, por grandes regiões
(utilizada razão entre as taxas de
alfabetismo de mulheres e homens de 15
a 24 anos, dados da PNAD, 1992 e 2003)

INDICADOR 11 • porcentagem de 
mulheres assalariadas no setor 
não-agrícola (dados da PNAD, 2003)

INDICADOR 12 • proporção de mulheres
exercendo mandatos no Parlamento
Nacional (dados do IBAM, da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal 
para 1994, 1998 e 2002)

A. proporção  de mulheres ocupadas 
no setor agrícola sem rendimento,
por grandes regiões (dados da PNAD,
1992 e 2003) 

B. taxa de defasagem escolar entre os
estudantes de 7 a 17 anos de idade, por
sexo e cor/raça (dados da PNAD, 2003) 

C. taxa de participação por sexo e
cor/raça (dados da PNAD, 1992 a 2003)

D. distribuição da população ocupada por
sexo e cor/raça, segundo a posição na
ocupação (dados da PNAD, 2003) 

E. proporção de trabalhadoras domésticas
com carteira de trabalho assinada, por
grandes regiões e cor/raça (dados da
PNAD, 1992 a 2003)

F. proporção da população ocupada 
que contribui para a Previdência, por sexo
e cor/raça (dados da PNAD, 1992 e 2003)

G. relação entre o rendimento-hora da
população ocupada, por sexo, cor/raça 
e anos de estudo (dados da PNAD, 1992 
e 2003)

H. proporção de mulheres exercendo
mandatos de governadora, deputada
estadual, prefeita e vereadora por 
grandes regiões (dados do IBAM e TSE,
1992 a 2004) 

I. distribuição dos cargos 
de DAS, segundo sexo (dados da
SRH/MPOG, 1998 e 2005) 

J. número de Núcleos ou 
Delegacias de Mulheres (dados 
da Pesquisa de Indicadores
Municipais/IBGE, 1999 e 2001) 

K. número de ocorrências de delitos 
por DEAM (dados da SENASP/MJ, 2003)

INDICADORES NAÇÕES UNIDAS

INDICADORES BRASILEIROS

PROMOVER A IGUALDADE ENTRE
OS SEXOS E A AUTONOMIA DAS MULHERES

ELIMINAR AS

DISPARIDADES ENTRE

OS SEXOS NO ENSINO

FUNDAMENTAL E

MÉDIO, SE POSSÍVEL

ATÉ 2005, E EM

TODOS OS NÍVEIS

DE ENSINO, O MAIS

TARDAR ATÉ 2015

META 4
(NAÇÕES UNIDAS) 


